
മാള 

അരത്ത യു 



ഞ്ഞ 

മരുഭൂമിയില് മണലിതനിന്നു് വെള്ളം 

ലോകത്തു” ശുദ്ധജലത്തിനന്െറ ലഭ്യത പരിമിതമാണു്, തടാക 

ങ്ങളിലും ആറുകളിലും ഒലിച്ചുചേരുന്ന മഴവെള്ളവും ഭൂമിക്കടി 

യിലെ വെള്ളവുമാണ് മുഖ്യമായും നമ്മുടെ ശുദ്ധജലാവശ്യങ്ങള് 

നിറവേററുന്നതു്. 

എന്നാല് ഇപ്പോള് കടലില് നിന്നു് ശുദ്ധജലം ഉല്പാദിപ്പിക്കാന് 

പൃതിയ വിദ്യകള് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

വരണ്ട നാടുകളിലെ ഭൂമിക്കടിയില് ശുദ്ധജലം കിട്ടുമോ എന്നു 

അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു് . ചിലപ്പോള് വള 

രെ ആഴത്തില് പാറകളാല് ചുററപ്പെട്ട ജലസങ്കേതങ്ങള് ഉറ 

ഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടേക്കാം. 

മണ്കൂനകളുടെ 200 അടി ആഴത്തില് 20 മൈല് നീളമുള്ള 

തടാകമുണ്ടെന്ന് സഹാറാമരുഭൂമിയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫ്ൂതാ 

നും ബ്രിട്ടീഷ് എ൯ന്ജിനിയറന്മാര് കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. 

അവര് ഭൂമി കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു് തെക്കന് ലിബിയ 

യിലെ ബംഗാസിയില് നിന്ന് ഏതാണ്ട് 650 മത് ദൂരമുള്ള 

ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ജലശേഖരം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ കണ്ടു 

പിട്ടത്തത്തോട്ടകൂടി ആ പ്രദേശത്തു കൃഷിയിഠക്കാനും ആദ്ട 

മാട്ടകളെ വളര്ത്താനും കഴിയുമെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഇതഞ്ഒനെ കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഒന്നാംതരമാണെന്നാണു' പരീക്ഷണ 

ങ്ങള് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തുടരച്ചയായി പമ്പിങ്ങ് നടത്തി 

യെങ്കിലും ജലനിരവ്റു് കീഴ് പ്പ്യോട്ടേക്കു പോകുകയുണ്ടായില്ല. 

വെള്ളം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെനു കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിരി 

ക്കുന്നു. 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി 

വി, എസ്. പി. കുറുപ്പ്, പി. രാമചന്ദ്രമേനോന്, ഡോ: എ,൯. സി. നായര്, 

എ. പി. ജയരാമന്, ബാ. ബവംഡര്, പി. ശങ്കരന്കുട്ടി, വി. അബ “ുത്ള, 

പി. പരമേശ്വരന്പോററിം വി കെ. ദാമോദരന്, ടി. ആര്. ശങ്കഷ്ണു' 

പി. നാരായണക്കറുപ്പ്ം ഡോ: ജി. കെ. വാരീയ൪, ഡോ: എന്. എസ്. 

വാരിയര്, ഡേ: കെ, മാധവന്കുട്ടി, ഡോ: എം. പി. പരമേശ്വരന്, 

ഡോ: കെ. ടി. അഗസ്തി, പി. ടി. ഭാസ്തൂരപ്പുണിക്ക൪ (എഡിഠറ൪) ആര്. ഗോ 

പാലകൃഷ്ണ൯നായര് (പബ്ളിക്കേഷ൯ മാനേജര്) 

പൂമ്പാററ പ്രസ്സിര നിന്നു പി! ഭാസ്തരരപ്പുണിക്കര് പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു. 



ഗ് പ്രോട്ടീനുകള് 

ഇന്ദിരാദേവി 

15. സ്മര്യന് 

കൊച്ചുനാരായണന് 

17. ഗവേഷണവാത്ത 

ഡ്രൈസൈല് റിയാക്ടിവേററര് 

19. കുട്ടികള്ക്കൊരു കൊച്ചുറേഡിയോ 

വി. ഡി. മനോഫര൯ 

൧1. ഹൈഡ്രജന് നിരോഷ്ലീകാരിയല്ല 

ഓക്ലികാരിയാണു” 

എസ്. ശിവദാസ് 

ഴം തന്മാത്രാജിവശാസ്ത്രം 

ഡി. എം. പിറേറര്സ് 

31, റേഡിയോടെലിമെട്ടി 

ജി, കെ. നായര് 

35, സിനിമ 

ലി കരവാളു൪ ദേവദാസ് 

റ, വിദ്യാത്ഥിലോകം 

കുമാര് 

ദാസന് 

ശാസ്ത്രകേരളം 
ഴി 

സ്യനന്യരാസ്ധിക പ ടം 

1962 ഏപ്രില് ഒന്നാണു കേരള ശാസ്ത്ര 

സാഹിത്ൃയപരിഷത്തിനെറ ജന്മദിനം 

ശാസ്ത്രകേരളം വായനക്കാരില് ട്രരിപ 

ക്ഷത്തെപ്പ്പോലെ പരിഷത്ത് ചെറിയ 

കുട്ടിയാണു”. കഴിഞ്ഞമാസം ഷൊറ 

ആരില് അതിന്െറ എട്ടാം വാര്ഷിക 

സമ്മേളനം ചേന്നു. 

മലയാളത്തില് ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളും പു 

സ്ലകങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടാവണം. സയ 

൯സിനെറ പുതിയ വിവരങ്ങള് എല്ലാ 

മലയാളിക്കുട്ടികള്ക്കും ചൂടോടെ നല് 

കണം. നമ്മുടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളില് 

നിന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വളര്ത്തിയെ 

ട്ടക്കണം. അതിനെല്ലാംവേണ്ടി ശാസ്ത്ര 

കേരളവും, കേരള ശാസ്ത്രപരിഷത്തും 

നിലകൊള്ളുന്നു. 

മുഖചിത്രം: കടലിലെ സ്റ്റോഞ്ചുകള് 



1 970-ലെ 
അസാ സായ 

പരിഷത'ദിനങ്ങള് 

കരള ശാസ്രുസാഹിതൃപരിഷത്തീന്െറ ശാഖകളുക്കേേടെത്തെല്പാം ഓരോ 

മാസവും രണ്ടാം ചൊവ്വാഴ്ച യോഗങ്ങഠം ചേരേണ്ടതാണെന്നു ത്രുമാനി 

ച്ചിരിക്കുന്നു 

ജനു: 1. ഫെബ്രു: 10. മാരച്ചു് 10. ഏപ്പില്: 1.1. 

൭മെയ”: 19. ജൂണ്: 9. ജുലായി: 1.1. ആഗസ്റ്റ് 11. 

സെപ്ലം: ല. ഒദ്രോബ : ലി: നവം: 10. ഡിസം: $. 

ഈ ദിവസങ്ങളാണ്ട് 19") ലെ പരിഷത് ദിനങ്ങം. റിപ്പോകട്ടുകരം ഇന. 

സെക്രട്ടറിക്കയക്കണം-ശാസ്രുകേരള ത്തിനും. 

ഭാഷാ ഇനസ്സ്റിററ്യട്ടിന്െറ ഗ്ലോസറികളടെ 

വില ചരുക്കണം 

ഇതുവരയായി ലാ൯ഗ്വേജ് ഇന്സ്റ്റിററ്യുട്ട് നാലു മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്ദാദലി 

കുറാ പുറത്തിറക്കി. പക്ഷെ ഇവയുടെ വില വളര അധീകമാണു”. ഏന്നും 

അതു ചുരുക്കണമെന്നും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹി തൃപരിഷത്തിൽന്െറെ ഷൊറ 

ജ്ണൂ൪ സമ്മേളനം അഭ്ൃത്ഥിച്ചിരീക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വില്പ വിജ്ഞാന 

ശബ്ബാവലി [12 കയും, മാനവിക ശബ്ദാവലി '! കയും, കൃഷി ശബ്ദാവലി റ് 

കായും, മന് ജിനീയറിംഗ” ശബ്ച്ദാവലി 10 കയും ആണ്ട്. ഇതു പകുതിയെ 

ചിലും ആക്കണമെന്നാണു് സമ്മേളനത്തിന്െറ അഭിപ്പായം. 

ഗ്ലോസറികരം മൊത്തത്തില് നാന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല അപശബ് ങ്ങളും 

അവയിലുണ്ട്. പലതും മഠേറാവുന്നതാന്ന്. ഇവയെപ്പററീ ശാസ്രൂസാ 

റഹിത്ൃപരിഷത്തു പ്രദതൃകം പഠനംനടത്തി തങ്ങംക്കുളൂള അഭിപ്രായ 

ങ്ങ ഭാഷാ ഇ൯സ്റ്റിററ്യംട്ടിനെ ഏഴുതി അറിയിക്കുവാന് കേരള ശാസ്ത്ര സാ 

ഹി തൃപരിഷത്തില്െറ ശാഖക€ം ൧ന്കയ്യേടുക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. 

ശാസ്ത്ര സാഹിതൃപരിഷത്തിനെറ 
നാന്നായി... കം 

പുതിയ ഭാരവാഹികള് 
വവത്തത്ത ഘനാ ഭാ 

പ്രൊഫ. ഏ. അച്യൃൃതന് (അദ്ധ്യക്ഷന്) ഡാ. കെ. മാധവന്കുട്ടി, ഡോ. ടി. 

ആര്. ശജംണ്ണി (മ പധ്യേക്ഷന്മരേ) ഷി. കെ. ദാമോദരന് (ജന. സെക്രടറീ) 

പി. രാമചന്ദ്രമേഴനാന്, ൭. യം. ശ്രീകുമാര് ജോ. (സെക്രട്ടറിമാഭ.) സി. ടി. 

അലി, വി. ഏം. എ൯. നമ്പൃതിതീപ്പംടട, ഡോ. പി. ഏ: രധാിന്ദ്ര൯, കെ. 

ശാന്തകുമരോി, സി. ജി. ശാന്തകുമാര്, ഏം. ഐ മമ്മന്, സി. ഗേപോല 

കൃഷ്ണു൯നായ൪, ഏസ്. ശിവദാസ്, ഡോ. ഏം. പി. പരമേശ്വരന് 

അടുത്ത പരിഷത് സമ്മേളനം 

1970 ഡിസംബറില് ഏറണാകുളത്തു ഖെച്ചു കേരള സഹിത്യ പരിഷത്തി 

ന്െറ വാര്ഷി ഗം സമമ്മളനം ചേരുന്നതാണു.. 



ഭക്ഷണത്തിനും സമ്പത്തിനും ഒരു പതിയ മേഖല 

കടതാകടല്കടല്കടതകട 
നി 

കടതകടരആു 

കറിയുപ്പം കടലും 
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്െറ 71 ശതമാനവും സമുദ്രത്താല് മുടപ്പെട്ടിരിക്കു 
ന്ന. അവയില് ഒട്ടാകെ 330,000 000 ക്യൂബിക് മൈല് വെള്ളമുണ്ട് 
ഇത്രയം വെള്ളത്ത്നു് 1,500,000,000.000,000,000 56ണ്രൂക്കം വതം. 1000 
ക്ൃൃബ്ബിക്ക് മററര കടല് വെള്ളത്സില് ആകെ 38.000,000,000,000,00൫ 
ടണ് കുറിയുപ്പണ്ട്. ഏതാണ്ടു് 170 കോടി സംവത്സരങ്ങള്ക്കു് ഉത്രയ്യം 
ഉപ്പുമതിയാവും. 

ആഹാരം അരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്പോഞ്ചകള് 
കുടല്യാ കരയ്യം തമ്മില് ചേരുന്ന ഭാഗം, അഞ്ഞുറടിനോള്ലം താഴ്രയുള്ള ഭാഗ 
എന്നിവിടങ്ങളിലാണു”* വിസ്തൃതമായ ഈ ജല പ്രപഞ്ചത്തില് വ്രധാനമാ 
യ്യം ജിവി ഉള്ളതു”. സമൃദാന്തര്ഭാഗത്തു”് കാണുന്ന സമ വപാഞ്ചകഗഥ ഒരു 



കാലത്തു് സസ്യങ്ങളാണു” എന്നു” തെററാദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിതന്നു. സ്പോഞ്ച്യ 
കരുടെ ശരിരം മുഴുവനും ചെറിയ സുഷിരങ്ങളണ്ട്. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ 
ചെറിയ നാളികളുമായി ഇവ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ നാളികള്ക്കുള്ളില് 
നിരന്തരമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാരപോലുളമു അവയവങ്ങളണ്ടു്. 
ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ സ്സ്റോഞ്ചിനുള്ളിഭലക്കും വലിയ സുഷാിരങ്ങളിലു 
ടെ പുറത്തേ വെള്ളം ചാമ്പി വിട്ടന്നതു”് ഈ അവയവങ്ങളാണു”. ഇങ്ങ 
നെയാണ് വെള്ളത്തില് കാണുന്ന ആഫാരകണികകളെ സ്പേഞ്ചയുകള് 
അരിഴച്ചടുത്ത് ആഹാരമാക്കുന്നത്. ഒരൌണ്സ് ശരിംഭാരം വര്ദ്ധിക്കു 
വാനാവശ്യമായ ആഹാരം ലഭിക്കുവാന് അതിന് ഒരു ടണ് വവെള്ളം അരി 

പ്പെട്ടക്കേണ്ടിവരും. 

മതസും 
ലോകത്താകെ പിടിച്ചെട്ടത്മ മത്ധ്ൃത്തിന്െറ അളവു” 1962-ല് നാലരകോ 
ടി മെട്രിക്ക് ടണ്ണായിരുന്നു. 1966-ല് ഇന്ത്യയില് 637000 മെട്രിക്കു ടണ് 
മത്സ്യം പിടിചച്ചട്ടക്കുകയുണ്ടായി. ഏററവും കൂട്ടതല് മത്സ്യം പിടിഖച്ചെട്ട 

ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള് ജപ്പാന്, പെറു, കമ്മ്യൂണി ഡ്ററ് ചൈന, സോവിയറസ്സ് 

യൂണിയന്, അമേരിക്ക എന്നിവയാണ്. ജപ്പാനില് മത്ധ്ൃത്തിനെറ പ്രത। 

ശീര്ഷോപയോഗം വര്ഷത്തില് 30 കിലോയാണ്. ഇന്ത്യയില് ഇതു് 

ഒന്നര കിലോ മാത്രമാണു്. 

പുതിയ മാഗ്ങ്ങള് 
നല്ലയിനം മത്സ്യങ്ങളുടെ വഗ്ഗവര്൪ദ്ധനവ്യ് ത്വരിരുപ്പെടുത്തുവാന് പല മാര്ഗ) 

ങ്ങളും ഉപയോഗലപപ്പടടത്തിവരുന്നുണ്ടു. അതില് പ്രധാനമായതു” “*പിററ്യു 
ടറി ഫോര്മോണിനെറ'" ഉപമയോഗമാണു്. മത്ധ്ൃത്തിന്െറ തലച്ചോറിന് 
തൊട്ടു താഴെക്കാണുന്ന ““പിററ്യൂറാറി"ഗ്രന്ഥികള് ശേഖരിച്ചു് അല്ക്കഹാ 

കിത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. മത്ധ്ൃങ്ങള് ഇണചേരുന്ന കാലത്തു് ഈ ഗ്രന്ഥികള് 

അരപ്പു ഗൃദ്ധമായി അരിചച്ചടുത്തു' മത്സ്യങ്ങളില് കുത്തി വയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്െറ 
ഫലമാധി അഞ്ച കിലോഗ്രാം ശരിരഭാരമുള്ള ഒരു പെണ് “കാര് 

മത്സ്യം ഒരു ദശലക്ഷം മുട്ടകള് വരെ ഉല്പാദിപ്പിക്കും. ഇവയില് നിന്നും 

24 മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളില് മത്സൃക്കുഞ്ഞുങ്ങള് വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. 

2മത്സ്ൃയബന്ധനത്തിനായി വൈദ്യത ശക്തി വിപുലമായി ഉപയോഗപ്പെടത്തു 

വാനാരംഭിച്ചാിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്തയിടങ്ങളിര നിന്നും മത്സ്യങ്ങളെ 

ആട്ടിയകററാനും പിടിച്ചെട്ടക്കേണ്ടവക്ക് ഷോക്കോല്ലിച്ചു” പിടിച്ചെട്ടക്കനു 

മുളം ശ്രമങ്ങള് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മത്സ്യബന്ധനത്തിനും സമുദ്രപഠന 

ത്തിനുമായി എലക്്ട്രോണിക് സീന്െറ വര്ദ്ധിച്ച ഉപയോഗവും പ്രായോ 

ഗികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മത്സൃത്തിയ൯റ എണ്ണം, അവയുടെ സഞ്ചാര 

ഗതി എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്കുകള് ഈ മാര്ഗ്ഗമുപ 

യോഗിച്ചു് ശേഖരിക്കാവുന്നതാണു്. 

കൈ നനയാതെ മീന് പിടിക്കും 

മത്സ്യങ്ങളെ പ്രതേക ഗന്ധങ്ങളപയോഗിച്ചു” ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആകര് 

ഷാിക്കു കയ്യം, കരയിലിരുന്നു” നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലുകളപയോഗിച്ചു” 

എലകം ക്രോണിക് സിനന്െരയും വൈദ്യൃതിയുടേയം സഹായത്തോടെ ആവ 

ശ്ൃമുള്ള അത്രയും എണ്ണത്തെ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, കൈ നനയാതെ 
കരയിലിറന്നു” മി൯ പിടിക്കുന്ന “:മുക്കുവന്"' ഒരു സാധാരണദുശ്ൃമാകുന്ന 

കാലം അത്രയകലെയല്ല, 



ഥീനുഷ്യന് മുതല് അണുജാിവികഗള് വ 

രെയുള്ള എല്ലാ ജ'വജാലങ്ങളുടേയം 

നിലനില്ലിനും, വളര്ച്ച, ഉല്പാദനം 

തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകള്ക്കും, ചീല രാ 

സവസ്തൂക്കളുടെ (രാസമാററങ്ങളു ടൊ 

സാന്നിദ്ധ്യം കൂടിയേ കഴിയും ജിവ 

നെറമാലിക ഏകകത്തെ കോശമെ 

ന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇവ ചുററുപാട്ടക 

കില് നിന്ന് പോഷക സാധനങ്ങള് 

സ്വീകരിച്ചു് പുതിയ കോശങ്ങളെ നി 

മ്മിക്കുകയും അവയയടെ ശരിയായ വളര് 

ച്ചഷ്യാവ ശ്യമായ ഈര്ജ്ജം സമ്പാദി കഒ 

പൊതുവെ എല്ലാ 

ആഹാര 

കയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

പോഷക സാധ നങ്ങളേയും 

മെന്നു പറയാം. കാര്ബോപഹൈ 

ഡ്വേറവ്്, പ്രോട്ടിന്, വിററാമീ൯, ഫാ 

റ൨൮ ഇവയെല്ലാം അതില് ഉള്പ്പെട്ട 

ന്നു. ആഹാരസാധനങ്ങളെ ഉള്ക്കൊ 

ങ്ദ് പുതിയ പുതിയ കോശനിര്മ്മി 

തിയിലേനയ്ത്കു നയിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്ര 

ക്രിയകളൊക്കെ വളരെ സങ്കിര്ണ്ണമാ 

ണു. ഒരു കോശത്തിന്െറ ഘടന, വ്ര 

വര്ത്തനം, ഉപാപചയം ഇവയെല്ലാം 

പ്രോട്ടീന് എന്ന പ്ര 

തേോേക വിഭാഗത്തില്ലപ്പട്ട സംയുക്ത 

ആശ്ര യിച്ചാണിരിക്കു ന്നതു്. 

പ്രോട്ടിനുകഗ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെ 

ട്ട എല്ലാ ഭാതിക രാസ്വപ്രവത്തനങ്ങ 

ളില്ം ഒരു പ്രധാന പടം 

അധിക പങ്കും 

ങ്ങളെ 

വഫിക്കന്നു. 

ആദ്യത്തേതു് 

പ്പാട്ടിന എന്ന പേരു ആദ്യത്തേതു് 

എന്നത്ഥം വരുന്ന വാക്കില് നിന്നാണു 

ണ്ടായതു”. അതില് നിന്നുതന്നെ ജിവി 

കളില് അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം മനസ്ത്സി 

പ്രോട്ടീനുകള് 
പ്രോട്ടീനുകള് 
പ്രോട്ടീനുകൾ 
പ്രോട്ടീനുകള് 
പ്രോട്ടീനുകള് 

ലാക്കാമല്ലോ, ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

മൂലകങ്ങള് കാർബണ്, ഹൈഡ്ധജന്ം 

ഓക്സിജന്, നൈട്രജന് എന്നിവയും 

സള്ഫമറമാണു്. ചില സംയൃക്തു 

പ്രോട്ടിനു കളില് ഫോസ്ഫറസ്പം 

ചെറിയ തോതില് അടങ്ങിയിരിക്കും. 

പ്രോട്ടിനുകളെ വിശ്ലേഷണം ചെ 

സ്കാല് അതു് പല സായുക്തങ്ങളായി 

വേര് തിരിയുന്നു. ഈ സംയുക്തങ്ങ 

ളെ അമിനോ ആസിഡുകഗ എന്നു പ 

റയ്യന്നു. അമിനോ ആസിഡുകളാണ് 

പ്രോട്ടിന്റെ ഏകകം. ഇത്തരം നിരവ 

ധി അമിനോ ആസിഡുകള് ചേര്ന്ന 

താണു" ഒരു പ്രോട്ടിന് തന്മാത്രം മറ്റൊ. 

ര തരത്തില് പറഞ്ഞാല് അമിനോ 

ആസിഡുകളാണ് 

രൂപം നല്കുന്നതു്. 

പ്രോട്ടിനുകള്ക്ക്* 

ഒരു അമിനോ 

ആസിഡിനന്െറ ഫോര്മുല ഇങ്ങിനെ 

നി 
] 
ഡു 

ല്ലം ഇതില് 
12 നെ അമിനേഗഗ്രപ്പ് 000 നെ 
കാര്ബോക്സില് ഗ്രുപ്പ് അഥവാ ആസി 
ഡ് ഗ്രുപ്പ് എന്നു പറയുന്നു. ദു-ന്െറ 

ഘടന പല അമിനോ ആസിഡില്ും 

യെഴ്ുതാം. 

പലതായിരിക്കുംം 6ഒുന്െറ ഘടനക്കു 

നുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡിന്െറ 

ഘടനയിലും മാററം വന്നു കൊണ്ടിരി 
ക്ഒ൦. ഏററവും ലഘവായ അമിനോ 

റ് [ 



ആസിഡായ ഒറ്റെസിനില് ൨; 

൩൦൩ ഗ്ുപ്പാണട്. അതിന്െറ ഘന 
ഒന്നെഴുത। നോക്കാഠ: 

റ 
| 

പ - 0001. മറെറാരമിദനാആ 

12 

സിഡായ (ഠിം ദലഠ) ല്ലം 
മിക് ആസിഡില് ലു് ന്െറ ഘടന 

- 12-12-00 ആണു്”. 

ധാഠണയായി ഒരു അമിനോ ആസി 

ഡാ 

ഡില് ഒരു അമിനോ ഗ്രപ്പും ഒരു ആ 

സിഡ് ഗ്രുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നില് 

കൂട്ടതല് അമിനോ ഗ്ുപ്പുകളും ആസി 

ഡ് ഗ്രുപ്പുകളും ഉള്ള അമിനോ ആസി 

ഡുകള മുണ്ടു. ഉദാ: അ സ്പാര്ട്ടിക് 

ആസിഡ്, ആരക്കിഴനെന്. മെത്തയോ 

ണിന്൯, സള്ഫര ഉള്ള അമിനോ ആ 

സിഡിനു ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അ 

മിനോ ഗ്രുപ്പുകള് ക്ഷാരഗുണമുള്ളതും 

ആസിഡ് ഗ്രുപ്പുകള് അമുഗുണമുള്ളതു 

മാണു്. അതുകൊണ്ട് അമിനോ ആ 

സിഡുകള്ക്ക് ഈ 

ഉണ്ടാവും. 

00൩15 എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവ 
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാഭ്ധൃയമത്തിനെറ 

൧0 ( അമുക്ഷാരഗുണാ) 

അമിനോ ആസിഡുകള്ക്കു” പോസ് 

രണ്ടു ഗുണങ്ങളും 

അത്തരം വനസ്ത്ുക്കനളു ൧,൨- 

അനുസരിച്ചു് 

ററീവും നെഗററിവും വൈദ്ൃതിച്ചാ 

ജ്ജ” വഹിക്കാനുമുള കഴിവുണ്ടാ യിരി 

ക്കം. ഇത്തരം നിരവധി അമിനോ 

ആസിഡുകള് കൂടിച്ചേരന്നാണു പ്രോ 

ടിന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന പറഞ്ഞുകഴി 

ഇപ്രകാരം 

നോ ആസിഡുകള് തമ്മില് യോജിക്കു 

മ്പോള് ഒന്നിന്റെ --ഠഠ1 ഗ്രപ്പും മറ്റേ 

തിന്െറ 112 ഗ്പ്പം തമ്മിലാണു്് യോ 

ഞ്ഞല്ലോ. രണ്ടു അമാ 

ജിക്കുന്നതു്. തല്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന 

-00-11- എന്ന ഘടനയെ പെപ് 

ടൈഡ് ബോണ്ട (ല്ാിഠട ൧ഠ0ഠ) 

എന്നും അതില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംയ്യ 

ക്തങ്ങളെ പെപ്ടൈഡുകള് എന്നുപ 

റയയന്നു. അപ്പോള് പ്രോട്ടിന് ഒരു പെ 

പ്ഠെടഡ് ആണ്ട്. രണ്ട് അമിനോ 

ആസിഡുകള് ചേര്ന്നുണ്ടാകുന്നതിനെ 

ഡൈപെപ്പുടൈഡു”് എന്നും,മൂന്നെണ്ണും 

ചേന്നുണ്ടാകുന്നതിനെ ടൈവെപ്പറ്ടൈ 

ഡു” എന്നും, നിരവധി എണ്ണം ചേന്ന 

ണ്ടാകുന്നതിനെ പോളി പെപാഠാടൈഡൂ? 

എന്നും പറയുന്നു. സാധാരണപ്പോട്ടി 

നുകളെല്ലാം പോളിപെപ്്ടൈഡു 

കളാണ്ട്. ഒരു പ്രോട്ടിന് തന്മാത്ര 

യുടെ ഭാരം 12000 മുതല് പല 

കോടികള് വരെയാണ്. പ്പോട്ടിനു 

കളുടെ ഗുണം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഗുണത്തെ 

ആശ്രുയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 

മേല്പ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള് അമിനോ 

ആസിഡുകള്ക്കും പ്രോട്ടിനുകഠക്കും 

പൊതുവായുള്ളതാണു. ചില പ്പോ 

ട്ടീനുകള് വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നവയാ 

ണര്. ഇത്തരം പ്രോട്ട്൯ വെള്ളവുമാ 

യിച്ചേന്ന് കൊളോയിഡല് രൂപത്തി 

ലാണു സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളതു”. 

പ്രോട്ടിനുകളെ 

ക്ഷാരം മുതലായ രാസ്വസ്തുക്കളുമായു 

ചെ 

ചൂടാക്കുകയോ, അമ്ലം 

കള സമ്പര്ക്കം വരുത്തുകയോ 

സ്ത്റാല്,, അവയുടെ സ്വാഭാവികമായുള്ള 

ഗുണങ്ങള്ക്ക് മാററം സംഭവിക്കുന്നു. 

ഈ പ്രക്രിയയെ ഡിനാച്ചുറേഷന് എ 

ന്നു പറയുന്നു. 

സസ്യങ്ങളുടെ കഴിവ്വ” 

സസ്യങ്ങള്ക്കു” മണ്ണിലുള്ള സുക്ഷ്ലാണു 

ജീവികളുടെ സഹായത്താല് ധാതുക്ക 

ലില് നിന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളെ 

നിര്മ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ അ 

മിനോ ആസിഡുകളെ പിന്നീട്ട് പ്രോ 

ടിനുകളാക്കി മാറുന്നു. ജൂത്തുക്കള്ക്കാ 



കട്ടെ സ്വയം പ്രോട്ടിന് നിര്മ്മക്കാനു 

കള കഴിവില്ല. സസ്ധൃയങ്ങളില് നാന്നു 

ലഭിക്കുന്ന പ്രോട്ടനുകമളെ ജത്തുപ്പോ 

ട്ട"നുകളാക്കി മാററുക മാത്രമാണു് അ 

വചെയ്യുന്നതു്. പ്രോട്ടിനുകടള ജപാ 

തുവെ രണ്ടു വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി രരം 

തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഫ്ൈബ'റസ്പ്പ്പോ 

ട്ടീ൯.ഇവയുടെ ഒരുവിശേഷഗുണം൭വഖ 

കളത്തില് ലയിക്കുകയിയ്ലുന്നതാണു. 

രോമ, കണ സിങ്ക്, ജന്തുക്കളുടെ 

ക്ടിവ് ടിഷദ്യ എന്നി പയിലടങ്ങിയി 

6 പ്പാട്ട് 

രി 

രിക്കുന്ന പ്രോട്ട'ന ഇത്തരം 

നൂ” ഉദാഫരണമാണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതു 

ഗ്ലോബുലാരപ്പോട്ടി൯ എന്ന പേനില 

റിയപ്പെടുന്നു. പാലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

കേസിന്, മുട്ടയുടെ വെള്ളയില് അട 

പ്രോട്ടിന് 

ഗ്ലോബ്യുലാര പ്രോട്ടിനുകളാണു്. ഇവ 

ങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നിവ 

വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നവയാണ്ട്. 

കോഗനിര്മ്മിതിക്കു പ്രോട്ടനുകം 

അനുപേക്ഷണിയങ്ങളാണെന്നു വറ 

ഞ്ഞു. 

( ട് ഗ് ക ി ി ള്ള ഭാരത്തില് 99% പ്രോട്ടീനാണ്. 

കോശമമ്മത്തിനൌെ ആകെയ്യ 

ഇതു നൃക്ളിയോ പ്രോടിന് എന്നറി 

യ ംപ്പട്ടന്നു. മനുഷ്യശധീരത്തിചെ നി 

രധധി രാസപ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു്” രാ 

സത്വരക.ധായി വരത്തംകക്കുന്ന ഏനു 

ഒസെമുകള് പ്രോട്ടിനുകളാണു' . രക്ത 

ത്തില് രണ്ടു തരം പ്രോട്ടിനുദള് അട 

ഞ്ങിയിരാക്കുന്നു. പ്ലാസ്തയില് 77% ഹി 

മോഗ് ളോബിനിരു 329 എന്ന ഛണ 

ക്കിലാണവയുള്ളതുത്. ഹിമോഗ് കളോ 

ബിനാണുു'് ഓക്സിജനെ സ്വികരനി 

ച്ച” രക്തം വഴി ശരീരത്തിന്െറ നാനാ 

ഭാഗങ്ങച്ചിലും പെത 

റോഗ് മജലോബിലിനം, ഇന്സുലിന് തുട 

ഏൃത്തിക്കു ന്നതു” 

ങ്ങ'യ ഫോര്മോണുകളും, പ്രോട്ടിന് 

സംയക്തങ്ങളാണു. പ്രോട്ടിനുകശ ലി 

പ്യിഡ്സ് അന്നജം മൃതലായവയ്യമാ 

യിച്ചേരന്നത് സങ്കിരത്തുങ്ങളായ സംയു 

രൂപത്തിലാണു പ്രകൃതി ക്തത്ങമു൭ടെ 
റി 

യില് കാണടപ്പടുന്നതു്. 

ച തക്കിപ്പുറഞ്ഞാല് ജീവനെറ പ്ര 

ധാന പ്രകിയകളില് പ്രോട്ടിനുകക്കെ 

ഒരു മാദ്ധ്ൃയമമായി കണക്കാക്കുന്നതില് 

തെ റില്ല. 

ദിവ്യദുഷ്ടി 

ശാസ്ത്റത്തിനെറ ദിവ്യദുഷ്ടി പല രഫസ്ൃത്ങദ്േയം ചികഞ്ഞെട്ടക്കും. ശാ 
ത്തിനെറ പണിപ്പുരയലെ ആയധങ്ങളിലൊന്നിയ ഇ൯ഫ്ര്രാറെഡയ' രശ്ലഖ! 
കളുടെ ഉപയോഗ ഡാദ്ധ്ൃയത ബാഹ്യാകാശ പ്രയാണം കൂട്ടതല് വരദ്ധപ്പ്യിച്ചി 
രിക്കുന്നു. യുദ്ധക്കാലങ്ങളു?ല് ശത്രുക്കളില് സിന്നും രക്ഷപ്പെടവാന് ധയങ്ങളു 
ടേയയം മററും ഇടയില് പച്ചുവസ്തങ്ങള് ധരിച്ചു് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ““കമോ 

ഫ്ളേഗ് എന്ന ഒരു സമ്പ്പദിയമുണ്ടു്. ഇന്ഫ്ര്രാചറഡ് രശ്മികള് ഉപയോ 
ഗിച്ചു” ചിത്രങ്ങകളട്ടത്താരു സിഷാല് പച്ച ചുകപ്പായും**കുള്ളപ്പച്ചു'"പച്ചയാ 
യം പ്രത,ക്ഷപ്പെട്ടം 

സമാധാനകാലത്തോ? 

ന്ന രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു 
വളരെ മു൯പേതന്നെ 

ഴു 

താണുവാ൯ 

ഉടനടിയാരംഭിക്കുവാന് ഇടയുണ്ട്. 

ഇതേ മാര്റ്റമുപയോഗിച്ചു് സസ്യങ്ങള്ക്കു ണ്ടാകാവു 
സൃചനകഗഥഗ് രോഗം പ്രതൃക്ഷപ്പെടു ന്നതിനും 

കഥിയ്യം. 

ബാധിക്കുന്ന കാഠറു-വീം“ചരോഗത്തെപ്പറഠി 
കേരളത്തിലെ പചര.ങ്ങുകള്െെ 
ഇത്തരമൊരു ഗവേഷണം 



ഇന്ത്യ൯ സയന്സ് കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറ 57റാം സമ്മേളനം 

ശാസ് തൃസംഘടനകള് 
വികേന്ദ്രികരിക്കണം 
യയവശാസ്'ത്ൂരജ്ഞന്മാരുടെ കമ്മശേഷി 
പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം --പ്രധാനമന്ത്രി 

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയ പ്രവത്തനം കാര്യമായി പ്രോഗമിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെന്ന വസ്തുത ആശ്വാസ്പ്രദമാണു”. വിപുലമായ 
ഈ വളച്ചു ചില പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുണ്ടു”. നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര്യസം 
ഘടനകളെ വികേന്ദ്രികരിച്ചാല് ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു ചരിഹാരമുണ്ടാ 

ക്കാന് കഴിയും. ഴ് 

ഇന്ത്യന് സയന്സ് കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറ 57-ാമതു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം 
ചെയ്താകാണ്ടു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഖരഗ്പുരില്, 

ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന് മറേറതു് പരരനെപ്പോലെയും രാജ്ൃയകായ്യങ്ങളില് 
ഉത്തരവാദിവതമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “രുനന്െറ ചുററുപാട്ടം 

നടക്കുന്ന കായ്യങ്ങള് അറിയാതെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒരു 

ദന്തഗോപുരത്തിലോ, ഉരുക്കുഗോപുരത്തിലോ വസിക്കാന് കഴിയയമോ? 

രനെറ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെന്ന് ശാസ്ത്ര 

ജ ഞന് മനസ്സിലാക്കണം. ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, പുരോഗമനപരമായ ഒരു 

സമൂഫവ്യ,ം ശാസ്ര്ൂജ്ഞ നെറ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം, 

ശാസ്ത്റമെന്നതു” സത്യാന്വേഷണമാണ്, സത്യമതത്തെ വിചമതിച്ചെങ്കില് 

മാത്രമേ ശാസ്രജ്ഞന്മാര്ക്കു അതില് വ്യാപ്പതരാകാന് കഴിയു, 

ശാസ്ത്രീയപ്രവര്ത്തനങ്ങള് വന്തോതില് വളരന്നതിന്െറ ഫലമായി നിര 

വധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്തമാര്ക്കു നിരാശാബോധമുണ്ടായിട്ടണ്ടു്. ഗവേഷണ 

സ്ഥാപനങ്ങളില് ഒരു അയവില്ലായ്കയുണ്ട്. നടപടിക്രമങ്ങളിലുള്ള ൪വെ 

ഷമ്ൃയങ്ങള്മൂലം ചില കടമകള് നിരവേററാന് കഴിയുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥ 

മേധാവികളുടെയും മന്ത്രകാര്യാലയങ്ങളുടേയും ഇടപെടതരമൂലം അനാവ 

ശൃമായ അലോസരമുണ്ടാകുന്നുണ്ടു”. നമ്മുടെ ശ്ാസ്ലീയഗവേഷണസ്ഥാപ 

നങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളില്നിന്നു നമുക്കുകിട്ടേണ്ടെ പ്രതിഫലമെല്ലാം കിട്ടു 

ന്നില്ല. യുവശാസ്തരജ്ഞമ്മാരുടെ കമ്മശേഷി നാം പുര്ണ്ണമായി ഉപയോ 

ഗപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര്രീയസംഘടനകൾ വികേന്ദ്രികരിച്ചാല്, 

ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഭാഗികമായി പരിഫരിക്കാന് കഴിയ്യക. 

ഒരു പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിക്കുകയും, അതിന്െറ പപ്രവരത്തനത്തീനുള്ള 

ഫണ്ടു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല് അധികൃതസ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിന്നു തുളു ഇടപെടല് കൂടാതെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് അതിനു കഴിയണം, എന്നും 

വ്വരധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 
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21ഗങ്ങളും, സസ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 

ഏററവും പ്രധാനമായ മരു വൃത്യാസം, 

സസ്യങ്ങം അവഷയ്കരാവശ്യമയേ ത്ത 

ഹാരം പ്രകൃതിയുടെ സഹായത്തേടെ 

സ്വയം തുല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാ 

ണ്. ഏന്നാല് ചില സസ്ധുങ്ങറംക്കു 

നിലനില്ക്കുവാന് പുറമെനിന്നു ത്ത 

ഹാരം ലഭിച്ചേ മതിയാക്കൂ. 

സസ്യങ്ങള് 

അമെജവപദാത്ഥങ്ങാംവഴ।! ഉല്പാദി 

പ്പിക്കുന്ന കാർബോ ഹൈഡ്രേററില് നി 

ന്നു” സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന്നള്ള പോ 

ഷകാഠശം സ്വീകരിക്കുകടയന്ന സ 

സ്ൃങ്ങളുടെ സാധാരണ പ്വവഭാവത്തി 

ന്നെതിരാണ്ട” മാംസഭോജികളായ സ 

സ്ൃങ്ങളുടെ പ്രകൃതം ചെവതരം കീട 

ങ്ങറം, ശലചഭങ്ങഠം എന്നിവയെ 

ക്മിലാക്കി ആഹാരയോഗ്യമാക്കിത്തീ 

ഒട്ട് 

ക്കുവാന് പകേത്തിലുള്ളതാണു” അത്തു 

രം സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരഘടന 

രണ്ടുലക്ഷത്തോളം 

ഈ ദ്രമുഖത്തുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കുപ്പെ 

ടിരിക്കുന്നു ഇവയില് അഞ്ഞു ഛറോ ളം 

സസൃജാതികം 

ജാതികരം മാംസഭോജിക്ളാണ്. ചി 

ലതിനെപ്പററി ഇവിടെ പറയാം. 

ആള്ഡ്രോവാന്സ 
ആഹാരം തേടി യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിീക്കു 

വാന്, ഒഴകി നടക്കുന്ന അതീന്െറ പ്രകൃ 

തി സഹായകരമായിത്തീരുന്നു. ഓരോ 

ഇലയിലും ജഇന്ദ്രിയശഥോചരമായ നിര 

മാംസം 

വധി രോമങ്ങടുണ്ടു ; സ്വയം സംര 

ക്ഷണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇലയുടെ നടു 

വില്വായി ധാരാളം ക ററിരോമങ്ങളും. 

ഏതെങ്കിലും പ്രാണികഠം സ്ററ൪ശിക്കേ 

ണ്ട താമസ്ം, ഇലക്രമ്പി ഇരയെ അ 

തിന്നമളില് ക്ുടുക്കിക്കളയുന്നു. ഇല 

യുടെ ഉപരിതലത്തില് ദഹന സഹാ 

വിനസ് ഈച്ചക്കെണി 
(ഡയോനിയ) 

മാംസഭോജീയായ മരു്തരം സസ്യ 

മണ് വീനസ് ഫളൈടാപ്പ'. ഇതി 

ന്െറ ഇഖയില് മൃക്കോണാകൃതിയ! 

ലായീ ക്രുത്ത മുന്നു രോമങ്ങഠം നില് 

യികളായ നിരവധി ഗ്രന്ഥികളുണ്ട്. ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ഈരോം 

ഭക്ഷിക്കുമോ? 

മത്തില് സ്റുറ൪ശിച്ച തുടനെ ഇല ഥ്രുമ്പി ന്നു ഭംഗിയുള്ള ഭഡഘഥനസഹായിയായ 
ഇര അതിന്നുമുതകില് കുടുങ്ങിപ്പ്യോകുന്നു. ഗ്രന്ഥികളാന്ു” പ്രാണികളെ ഇലയുടെ 
ഇലയുടെ ഉപരിതലത്തിലുമള ചുവ അടുത്തേയ്ക്കരാകര്ഷിക്കുന്നതു”. പ്രാണി 
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താലഡ്ക്രത്തു കുടുങ്ങിക്കഴ' ഞ്ഞാന് ഉട 

ന ഈ  ഗ്രുന്ഥികളില് നിന്നു” ചെ 

ച്സിന് ഹൈസ്്യോക്കയോറിക്ക് ആസി 

ഡ് സ്രധിച്ചു്, കീടത്തിന്െറ ശരീര 

ത്തിഠാ തൃു€ംക്കൊളമന്ന പോഷകാംശ 

ങ്ങറം ദഹിപ്പിച്ച് മാതൃസസ്ൃത്തിന്ന് 

ആഹാരമായി നൽകുന്നു. ഗത്സും, ഥാം 

സം, മുട്ടതുടങ്ങി നൈടജപ്പധോന്യമു 

തുക ഇരകാം സ്തൃരശിക്കുമ്പോം മത്രേ 

മേ ഇല ക്രനുകയുള്കുരവന്ന ഒരു വി 

ശേഷതക്രമി ഇതിന്നുണ്ടു്. കല്ലോ, ക 

ടലാസ്സ്സറോ പോലുള്ള അജൈവ വസ്ത്ര 

ഷ9൭ഠാംക്ക് ഈ ഇലകറം ഇന്ദ്റിയഗേചേ 

രമല്പ. 

പാത്രതച്ചെടി (നെപ്പെന്തസ്) 

ഈ ഈത്തില്് അവപഠ്ോളം ജാതിക 

ണ്ട്. ഇന്തയില് ധാരളമയോി കണ്ടു 

വരുന്നതാണു നെപ്പന്തസ്. ഇവയില് 

ഭരണി (1100൨ല) പോലെയുകമുള 
കെണി യുളൂമുതുകെണ്ടോണ്് ഈ സസ്യ 

ത്തിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പേരു ലഭിച്ചു 

തുതന്നെ. ൭ മുതല് 22 സെ൯റീ മീററ൪ 

വരെ ഇവയ്ക്ക് നീമുമണ്ടാശും. 

ഭൂരണ'യുടെ വായുടെ നേരെ ഭ൪9ഴെയാ 

യി സ്പുൃണണ്് പോലെയുമുകു ഒരു ധൃടി 

ചുറത്തേയ്് വളന്നു നില്ക്കുന്നു. ദഹന 

സഹായിയായ ഗ്രദന്ഥികം ധാരാളമാ 

യ്യി ഭരണിക്കുടീയിലുണ്ടു്”. മനോഹര 

മായ മരു വസ്ുവണേ” ഈ ഭ്രണീ. 

ഇതിന്െറ ഭംഗിയില് ആകൃഷ്ണരായാ 

പ്രാണികം അടുത്തു 

ഇവ ഭരണിയെ സ്ററ൪ശി 

ണ് ചെവതരം 

ക്രടുന്നതു”. 
ക്കേണ്ട താമസം, പെട്ടെന്നു” ക്ഠല് വഴു 

തി അതിന്നുശുളു ലേക; വീണുപോകും. 

അതേ നിമിഷംതന്നെ സ്പൂണ് പോ 

ലെയുമമള ഭരണിയുടെ മൂടി അടയുകയും 

ഭരണിക്കടിയിലുള്ള ദ്രാവകത്തില് അ 

122: 

കപ്പെട്ടു* അവ ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പോ 

ഷശകാംഗങ്ങറം ദഹിച്ചു ഏന്സൈമുക 

കായും പിന്നീട്ട് അമിനുകരം ആയും 

രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, 

സാരെസീനിയാ 

മറെറാതതരം കുച്പിച്ചെടിയാണു” സാ 

ഭരസീനിയാ (ടദലദേബ്ദ) മേളക്കാ 

തടെ ഉത്തുകൊയു” (ഗ്ധ്ററു 

൫൨നട) പോലേയുമുഭ ഇലകളാണ് 
ഈ  ചെടിക്കുള്ളത്തു്. അടിഭാഗം 

ക്രത്തും മുകഠംഭാഗം ധലീകസിച്ചുമിരി 

ക്കുന്ന ഈ കെണിക്കു് 

ഒരു മുൃടിയുണ്ടു. 

മുകറംഭാഗത്തു” 

കെണ'യുടെ മുഠംഭാഗത്തു” മധ്യ കോശ 

ങ്ങളാണ്. അരുകുപാളി (21൩) ക്കുതാ 

ഴെയായി കഴികളു മുള, കുറെ ഗ്രാ്ഥീ 

കഠം കാണാം. അവിടുന്നു കീഴോട്ടു 

പഴുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണു്. ഏററവ്യം 

താഴെയായി കീഴോട്ടു ചരിഞ്ഞ് ക്രൂത്ത 

രോമങ്ങളു ണ്ടു. ഈ രോമങ്ങറം മിക്കവാം 

൨൦ പ്രതലത്തിലെ ദ്രാവകത്തെ സ്ററരശ। 

ച്ചിരിക്കുകയാണ്ു . 

ഏതെങ്കിലും പ്രാണി കെണിയിലേക്കു 

കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് മെല്ലെ ഇഴഞ്ഞു 

ഞ്ഞ” കീഴോട്ടിറങ്ങു കയും ചെട്ടെന്ന് 

വഴുതി രോമക്കൂട്ടത്തില് ചെന്നു പതി 

ക്കുകയും ചെല്യന്നു. ഈ ജീവി അതോ 

ടെ സസൃഹോരമായി രൂപാന്തരപ്പെ 

ട്ടകയായി. 

ഡ്രോസെറ 
തേനും തേടി പറന നടക്കുന്ന ശലഭ 

ങ്ങളേയും, പ്രാണികളേയും കുടുക്കിലാ 

ക്കി ആഹരിക്കുന്ന മാംസഭോജിയായ 

സണ്ഡ്യം മറെറാരു സസൃമാണു* 



(ടധറ റിഗ്) അഥവാ ഡ്രോസെറ. അ 

ററത്തു” സൂക്ഷ് മഗ്രന്ഥികളിലെ കൊ 

ഴുത്ത പശമയമായ മധയകണങ്ങളാല് 

ആകൃഷ്ടരായി ഏൃത്തിച്ചേരുന്ന മധുഭോ 

ജികം, അവീടെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു സസ്ധൃ 

ത്തിന്െറ രൂപാന്തര 

പ്പെടുന്ന. ഈ വഗ്ലുത്തിീല് 00) കുടുംബ 

ക്മാരുമ്ടൈട്കിലും മൂന്നു കുടുംബം മാത്ര 

മേ ഇന്ത്യയില് കാണപ്പെടുന്നു 

ആഹാരമായി 

ആസ്റ്റേലിയക്കാരനായ ഈ 

ത്തില് പെട്ട 005൦3 റ1റ3നഠദ യു 
ടെ പശമയമായ ഇലകം റ്റ) സെ.മീ 

വ൪റ്ഗു 

വരെ ഉയരത്തില് വളരും. ഇന്ദ്രിയ 

ഗോചചരത്വമതള്ള ഇതിന്െറ ചെറിയ 

രോമങ്ങറഠം ആഹാരദയോഗ്യമല്പറത്ത ല 

സ്കക്കള് സ്തൂ൪ശിക്കുമ്പോം നിഷ് ക്രിയ 

മായിരിക്കും. 

പ്രാണികംം പശമയമുള്ള ഇലയില് 

അകൂളിപ്പിടീ 

ക്കാന് കഴിവുളള ഇലയിലെ സ്പ൪ശി 

സ്റരശിച്ചുകഴിഞ്ഞഠല്, 

കഠം വളഞ്ഞ”, ഇര രക്ഷപ്പ്െടാത്ത വി 

ധം മരുവലയം സൃഷ്ിക്കുന്നു. സസ്ധ്യാ 

ഹാരമായ മുഴ്വ൯ പോഷകാംശങ്ങളും 

തത കടത്തില് നിന്ന പിഴിഞ്ഞെടെടട 

ത്തശേഷഭമ ആ വലയം ഭേദിക്കപ്പെടു 

കയു മമ. 

ലെ ഇവയിലെ ഗ്രന്ഥികഠം പെപ്സി 

൯ ഹൈഡ്യയോ ക്ലോറിക്ക് ആസിഡ് 

ഏന്ന ഏന് സൈം വഴി 

ഡയോണിയയിലെന്നപപോ 

ടത്തെത്തു 

ഹാരേയോഗ്യമാക്കിത്തീ മ ൧:യും അവ 

മ്രിഷ്ടം വിസജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യന്നു. 

സഞ്ചിച്ചെടി 
(യൃദ്രിക്കുലേരിയ) 

സഞ്ചിച്ചെടി (813ഠഠലഡാ00) വശ 
ത്തില്പെട്ട 120) കുടടംബങ്ങം ഇന്ത 

യീല്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു”. ലെ 

മുളുത്തിലൃടെ ഒഴുകിപ്പോന്ന ഈ കാ 

ച്ച ചെടിക്ക് വേരുകളില്പ. ഇതക്രട്ട 

ത്തില് ദ്രമീയില് ജീവിക്കാന് കഴി 

യുന്ന ച്െടികള്ടമുണ്ടു'. ഇലകം സ 

ഞ്ചി (൧ദ3ഠിഠല) യുടെ ആകൃതിയിലാ 

ണ്. ൨൫ളരെ ചെറിയതാണ്ട്” മാരോ 

കേശേവും. ഇതിന്െറ മുടി അകത്തേ 

ശു. മാത്രമേ ത്ുറക്കുകയുളമു. 

ജലജ!വികഥം അകപ്പെടടകഴിഞ്ഞാല് 

ഒരിക്കലും രകച്പെടുകയില്പ. 

ചെറിയ 

മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ന സ്ൃയങ്ങളുടെ അ 

ത്ഭതാവഹമായ ജീലിതരീതികറം മുഴ 

വന് വിവരിക്കുക ഏടൂപ്പമല്പ. ഇവ 

യെക്കുറിച്ചു പഠനംരസാവഹമാണ്ത്. 

ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികം ഓാടി 

ഇരപിടിക്കുന്നതി നേക്കാഴം 

വിചിത്രമായ കഴിവുകളാണ് താരത 

മോ്യേന നിശ്ചലങ്ങളായ 

മാംസം 

ി 
നന്ന 

സസ്ൃയങ്ങരം 

ക്ക് പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചു നല്കിയി 

ട്ടുമമതു”. അതീനെറ പ്രവത്തനം നോ 

ക്കീനില്ക്കുന്നതു” കൌതുകമുള്ള കഴ്്േ 

യാണു”. 

ഭൂമിയും മത്തങ്ങയും 

ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഒരു പന്തിനുതുലൃയമാണെന്ന പഴയ ധാരണ 

തിരുത്തപ്പെ ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുകള് ഭാഗം പരന്ന, ഏതാണ്ടു" 

പചെവകാതെ 

മത്തണ്ട 

യ്യടെ രൂപമുളുള, ഒരു ഗോളമാണു' ഭൂമി എന്നതാണു് ഏററവൃയം പുതിയ 
നിഗമനം. 



ഏരോഡ്വൈനമിക്സ് 

നമ്മുടെ നിതൃജവിതത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന പലതിന്േറയും ആകൃതിയെ 
വായു (കാറവ്്) സ്വാധിനിച്ചതായിക്കാണാ:. കാററിന്െറ ഗതി, ബലം, 
ദിശാ വലിവ് (01399) എന്നിവ മോടോര്കാറുകള് എന്ജിനുകള്, ബോട്ട 
കള്, വിമാനങ്ങള് കെട്ടിടങ്ങള്, സ്ലാരകങ്ങള് എന്നിവയുടെയെല്ലാം ആകൃതി 
കളെ നിര്ണയിക്കുന്നു. പാലങ്ങള് പവര്സപ്പൈ സിസ്റ്റങ്ങള് അഴുക്കു ചാല് 
പദ്ധതി എന്നിവയുടെ നിരമാണത്നില് പ്പോല്ം കാററിനെ ഒരു മുഖ്യഘടക 

മായി എടുക്കണം എന്നാണു് ഇന്നു ശാസ്ത്രം പറയയന്നതു്. 

ആധുനിക വസ്തൃശില് പവ,ം എന്ജിനിറിങ്ങും നിര്മാണവ്യം എല്ലാം കാററി 

ന്നനു സരിച്ചുവേണം എന്നത്ഥ.. കാററിന്െറ പ്രവാഹമാണു ഏരോഡൈന 

മിക്സ്. കൊട്ടങക്കാററും ചുഴലിക്കാററും ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള് നമുക്ക 

റിയാം. ഉരുക്കുനിര്മാണഫാക്ടരികളില് നിന്നു അനാവശ്യമായ ചൂടിനെ 

നിക്കം ചെയ്യണമെങ്കിലതിന്നും ഏരോഡൈനമിക്സികന്റ തത്വങ്ങള് പ്പ 

രയാഗിക്കണം. കെട്ടിടങ്ങടെ ഏ൪ര്കണ്ട!ഷ൯' ചെയ്യുന്നതിലും ഈ ശാസ്ത്ര 

ത്തിന്നു പങ്കുണ്ട്. 

ഇഗ് ളിഷില് ഇതിനെപ്പററി അനേകം പൃസ്തകങ്ങളുണ്ടു്. മലയാളത്തി 

ലൊന്നുപോലുമില്ല. ഭാഷാഇന്സ്റ്റിട്ടയട്ടിനെറ പട്ടികയില് ഇതു ള് 

പ്പെട്ടമൊ എന്തൊ? 

ശാസ്ത്രവാത്തകശ 

സയന്സ് സൊസൈററി (എസ്നെസ്) 
തിരുവനന്തപുരത്തു സയന്സു സൊസൈററി ഏന്നൊരു സമാജം ഉദിച്ചിരി 

ശഴന്നു. ഡോം സി. കെ. ഗോപി, ഡോ. എസ്. പരമേശ്വരന്, ഡോ. എം 

ഏബ്ബഫം, ഡോ. പി.ടി. ജോസ്ഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കു 

നന ഈ സൊസൈററിയയുടെ പ്രവത്തനങ്ങളില് ശാസ്ത്മാസികം സെമിനാറു 

4൪, പ്രദര്ശനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം ഉള്പ്പെട്ടം. ശാസ്തസാഹിതൃയപരിഷ 

ത്തിന്െറ പ്രവത്തകന്മാര് സയന്സ് സൊസൈററിയുടെ പരിപാടികളില് 

പങ്കെടുക്കു ന്നുണ്ട്. 

സാങ്കേതികശാസ്ത്ൂസമിതി (എസ്റ്റെസ്സസ്) 
സാങ്കേതികശാസ്തറജ്ഞെന്മാരുടെ ഒരു സംഘടന രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടെക് 

നിക്കല് എഡ്ൃയക്കേഷന് ഡയരക്ടര് ശ്രി. ടി. സി ജോര്ജ്ജ് അധ്ൃഷനും ഭാ 

ഷാ ഇ൯സ്റ്റിട്ടയൂട്ടിലെ ഡോ. എം പീ. പരമേശ്വരന് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. 

കേരളത്തില് കരു ടെക്നോളജി മൂസിയം സ്ഥാപിക്കുക, കേരളത്തിന്െറ 

വ്യാവസായിക സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക, ടെക്നോള 

ജി എന്ന പേരിലൊരു പ്രസിദ്ധികരണം പുറത്തിറക്കുക ഇങ്ങനെ പല ഉദ്ദേ 

ശ്യങ്ങളുമാണു “എസ്റ്സേസ്സസിന്നുള്ളതു”. സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം, മ്യൂസിയം 

എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു് വിഷയങ്ങളെ പ്പററി യോഗങ്ങളും നടക്കുകയുണ്ടായി. 



ച 
(ഭുമിയിലെ ജീവന്െറ നീലനില്ല്ിന്നു 

ചുക്കാന് പി ടിക്കുന്ന സ്മൂരയൂ൯ ഓാരോ 

സെക്കണ്ടില്യം സ്റേസിലേക്ക് നാലു 

ദശലക്ഷം ടണ് റേഡിയന്റ് ഈങ്ജും' 

പൊഴീ ഒന്നു. ഓാരോ ചത്തു: നാഴികക്കും 

4, 090,000 കുതിരശക്തി ഏന്ന നിര 

ക്കില് ഭൂമിക്ക് സ്മൂരൃയനില് നിന്നു് 

ഈനജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ 

ഇന്നം ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതുമപല്പ. 

930,000),000 നാഴിക ദ്രൂരത്തായിട്ടുക്രടി 

സൂര്യനെ നേരിട്ടു നോക്കുന്നതിന്നു് ന 

മുക്കു സ്വധോിക്കുന്നില്പ. തീ പറച്പിക്കു 

ന്ന ഒരു രാക്ഷസന്െറ പ്രതീതിയാണ്ട 

മുതു. 

ന്താണ്ട' 

ഈ കതല്ത്തിന്െറ നിദാനമെ 

ഹൈഡ്രജന് തിററ 

ഞ്അത്യ (ഗഗമായ 

തആിനെറഡും 

൧ൃടീന്െറയും പ്രകാശ 

മറവം രഹസ്ധും 

ഡ്രജ൯ ഭക്ഷണമാണു. 

വൈ 

പൊതുലെ 

പറത്തോത്. ദ്രമിയീലും മററ. നക്ഷത്ര 

ങ്ങളിലുമുമകൂ ത്തു 

സൂര്ൃയനിീല മുള്ളുതു'. എന്നാല് വൃത്ൃസ്ത 

അനുപാതത്തിലാണെന്ന്മ” കിം 

തആകെയുകള തിടന്റ റ)ു)ത്തില് അധീ 

കവും സുര്ൃനീലുള്ളതു" റൈ ഡ്ധജ്നും 

ഹഫീലിയവ്ൃമാണ് 

മായ 

. റൈഡ്വജ൯ന് അണ 

ക്കഠംചേന്ന് മാരോക്കൂടടതല് ഭാരമുളുകൂ 

വചാതകത്തിനന്െറ 

തുരജജം 

ഹറലിയം 

ണ്ടാകുമ്പേഴ്ട്ം 

അണക്കു 

പ്രകാശത്തി 

ന്െറയും മഈയഷ്യുത്തിന്െറയും (രുപത്തില് 

പുറത്തുവിടുന്നു. സ്മൂരൃത്തി ഉ.ക്ഷത്തിന്െറ 

ജീവനാഡിീയും ഇതുതന്നെ. ഓാരോ 

600,000,000 ടണ് 
ഹെ ഡ്രജന് ഫലിയമായി മാറപ്പെ 

ടുന്നുണ്ടു”. ,000,000,000 വര്ഷങ്ങ 
കായി ഈ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിട്ടും ത്തു 

കെയുമുള കൈമുതലീയെറ 1000, ഹൈ 

ഡ്രജന് മാത്രമെ സ്മൂര്യന് തിന്നു തീത്തീ 

ടട. 

സെക്കണ്ടിലും 

സൂരൃകേന്ദ്രത്തിന്ത് 20,000.,000% 
തപമുണ്ടു. ഏന്നാല് പ്രതലതാ 

പം 0,000 മാത്രമണ്ടേ്. ഈ കടുത്ത 

താപത്തില് മംവശവ്യം വാതകവേ 

സ്ഥയിലാകാനേ തരമുമ്ളൂ. എല്ലാദിരശു 

യിലും വീതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൃ 

രോൃഷ്ടയത്തീന്െറ 0.000 000 000 99% 
മാത്രമെ ഭൂമിയി ലെത്തുന്നുകമു ഏന്നറി 

യുമ്വോ€ം സക്ഷോല് ഈഷമം മഈവറീ 

ക്കാവുന്നത്രാണ്ട്. 

വികൃത മുഖം 

റ] ( നിശ്ചലമായ വാതകസമുദ്മല്പ സൂര്യ 

ന്െറ മുഖം. സാധരാണ ഫഷോട്ടോവഴീ 

ഇരുണ്ട പാടും, ധാനൃമണികരം 

യി 



പോലുമ്ളു സ്ഥലവും മാത്രമെ കാണ്ടന്നു 

ഒല. ഏന്നാല് കാല്സിയംപ്രഭയാല് 

ഇതണ്ട പാടുകടടടെ അരികീലുക്ളു വ; 

വിധനി ങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തെ സൃ 

ക്ദാ മമായി വിശകലനം ചെയ്യാവുന്ന 
ി താണു. സൃൃമുഖം ബാഷ്പമേഘ 

ത്താല്യം, ധുഴലിയാലും സദാ ഇളകിമ 

റിഞ്ഞക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ സുരൃക 

മൃങ്കങ്ങറുംക്കുമമ കാരണം ഞ്അഇഞാതമാ 

ണു. ഇവയുടെ താപം |00)0-2,000൦ 
തആകയറലാണു'് ഇരതുണ്ടതായി കാണ 

പ്പെടുന്നതു”. സാധാരണയായി സുര്യ 

ക്ംളദ്പംങ്ങലം ജോടിയായോ ഷ്കടമായോ 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

കാന്തക്ഷേത്രം 
സുരൃകളഷം ഒരു വിഭ്ൃത് കാന്തത്തെ 

പ്രോലെ പെരുമാവേന്നു. കള ദംത്തിന്െറ 

അക്ഷത്താിന്നു പുറവം വുഴററിക്കൊണ്ടു് 

വൈദൃതാവേശകകണികകളണ്ടു. ഇ 

വ വിദ്ൃത് കാന്തത്തിലെ ധാരയായി 

ലത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴിയാണ്ട് ശക്തീ 

യ്യ കാന്തികക്ഷേത്രം ഈ അക്ഷ 

ത്തിമൃടെ ഉണ്ടാകുന്നതു്. 

കണികാവര്ഷം 

സൂര്യന്െറ തഇ&കിമറിഞ്ഞു പ്രതലം, 

തുയന്ന വേഗതയില് കണിക്കളേയും, 

ഇലക്ടോണ്, പ്പോട്ടോണ് പഏന്നിവ 

യ്യേയും സേ്പസിലേക്കു് വര്ഷി 

ചുകൊണ്ടേയിരി ക്ഖംം ഭാരം 

കണികകരം ക്രടി 

ക്രൂടീയ 

അന്തരക്ഷത്തി 

ലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ 

സെക്കുണ്ടില് 102 മുതല് (120) വരെ 

ന്വഴിക സഞ്ചരിച്ചു (0) മുതല് 2000) 

വരെ മണീക്കൂറുകഠംകൊണ്ടു” ഭൂമിയി 

ലെത്തുന്നു 

നക്ഷത്രസാമൃത 

രണ്ടരലക്ഷം നക്ഷത്രങ്ങളെ അപഗ്രഥി 

ച്ചപ്പോം അവയില് 40) ത്തിന്നു് 

ഏതാണ്ടു സാമൃമു 

6 ണ്ടന്നു കണ്ടു. സൃരൃനെപ്പോലെ പല 

സ രൂുനുമായി 
൭ 

നക്ഷത്രങ്ങളും പദാത്ഥങ്ങളെ സ്റ്റേയ് 

സിലേക്കു” ത്തുടരച്ചയായി 

സ്വയം അക്ഷത്തില് 

വര്ഷിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കും. 

സൃരയ൯ ഒരു തവണ ചക്രണം ചെ 

യ്വാന് ഒരു മാസത്തോളം സമയമെ 

ടട ക്കുന്നുണ്ട്”. മിക്ക 

൮ഠറും നക്ഷത്രടങംക്കു മുണ്ടു. 

ഈ പ്രതിഭാസം 

അത്യ 

ഇജവലമായ തിരുവാതിരനക്ഷത്രത്തി 

ന്ത് സൃരൃനേക്കാഠം (00) ഇരട്ടില്യാ 

സമുണ്ടെന്ത് കണക്കാക്കീയിരിക്കുന്നു, 

സൃരൃപഠനത്തിരു തൃതനാര്ധ്യായ 

ങ്ങം ഇനീയും വെട്ടിത്തൂറാക്കണ്ടതായി 

മഞ്ജു”. നക്ഷത്രപഠനുത്തിലും. 

ചെറുപ്പക്കാര് പ്രസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട 

അലക്ലാണ്ടര് ലോകം പിടിച്ചുടക്കിയതു 25-ാം വയസ്സിലാണു”. 

ഫാനിബാല് കാത്തേജിലേക്കു സൈന്യത്തെ നയിച്ചതു 26ാം വയസ്സില് 

നെപ്പോളിയന് തന്െറ സൈനികപ്രതിഭ പ്രകടിപ്പിച്ചതു 27ടാം വയസണ്ണില് 

പാന്നുല് “കോണിക്് സെക്ഷനുകളെ'പ്പററി എഴുതിയതു 16-ാം വയസ്സില് 

ലാപ്ലാാസ് ലോക പ്രസിദ്ധിനേടിയതു 21-ാം വയസ്സില് 

ഗലിലിയോ തന്െറ പെന്ഡ്യലം നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചതു 18-ാം വയസ്സില് 

മൊസാര്ട് ആദ്യത്തെ ഗാനനാടകം എഴുതിയതു 14-ാം വയസ്സില് 

ബിത്ഫോവാന് സംഗീതജ്ഞനായി പ്രസിദ്ധന്ായതു 14-ാം വയസ്സില് 
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ഗദ്വ്വേഷണവാത്ത 

ഡ്രൈസൈല് റിയാക്ടിവേററര 

രീ റ്ധലിശ്വസേങ്ങളുടെ ലേകത്തി 

ലേഷ്കുച ശാസം കടന്നുവന്നത്” മനുഷ്യ 

ന: സംശയങ്ങളം തുണ്ടാകുവാന് തുട 

ങ്ങിയപ്പോഠം മാത്രമാത്ത്. സംശയ 

ങ്ങളുട്യോും ചോദ്യങ്ങളുടെയും 

രീക്ഷത്തിത വളരാനിടം 

സ്രൂത്തിനു് 

റ്വ്വയ്യം 

അന്ത 

ലഭിച്ചുശാ 

മിഥ്ൃയകളുടെ സ്ഥാനത്തു് 

പ്രതി ഷ്ഠിതമാകുവാ൯ വര്ഷ 

ങ്ങം വേണ്ടിവന്നു. ശാസ്രുത്തിന്െറ 

ഏററവും വലീയ നേട്ടം ശസ്റ്ര്യ 

മാഗ്ഗ്മാണു 7 ഇതുവരേ 

യുമള ഏച്പാശാസ്്ര്യ കണ്ടുപിടിത്ത 

ങ്ങറംക്കും പ്രായോഗിക 

പ്രാധദന്യമര്ഹിയ്ക്ന്ന നിരവധി ന്ടേട്ട 

ങ്ങും ഈ തൃതററാണ്ടില് ശഃസ്രൂത്തിനു 

ണ്ടയോിട്ടുട്ടു'. ജനങ്ങളുടെ ദൈനം 

ദിന ജീവിതത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമായി 

രിയ്ക്യന്നു അവയില് പലതും. 

അതാണ് 

നിദാനം. 

വൈദ്യതിയും, ധൈദ്യതിയുടെ പ്ര 

വര്ത്തനങ്ങളും, സൃഷ്ടിച്ചു ആവശ്യങ്ങ 

ട്ടെ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ്ഞ് ബറ്റേ 

റികടം. ഡ്രൈസെല്ലുകളുടെ ഉപയോ 

ഗം സച്ലസാധരേണമായിത്ത്രന്നിരി 

ക്കുന്ന ഇക്കാലന്ു', ജനങ്ങളാല് സ്വാ 

കൌതുകകരവും പതിയ 

അറിവുകള് നല്കുന്ന 
കാകാ കനത്ത... പ. സം അ 

തുമായ ഇത്തരം കുറി 

പ്പൃകള് ശാസ്തൂകേ 

രളത്തിനയച്ചു തരു 
ങ്ങാ സ അത്തായം. അ... സാം. പം... ... അപരം പ ക 

വാനഭ്യ ര്തഥിക്കു ന്നും 
ക്തം. 

ഗതംച്ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ശാന്്ര "യയ 

നേടമായിരിക്കും ഡ്ധയൈസൈല് റിയാകി 

വേററ൪ (൧ ലേ! /ദിഗ7) ശാ 
(സു ജ്ഞക്കിടയിലെന്നപോലെ “ജനുജീ 

വിതത്തിലുംട്ടഇതിന്െറ ചക്രധാളം വി 

ശരാലമാണു'. 

കൊട്ടേങ്ങല്ലൂര ഏം. ഇ. മസ്സ്. കോളേ 

ജിലെ ഒരു അഭ്ധ്യ്ൃയപകനും, തൃശൂര് 

സ്വദേശിയും ആയ കെ. ഏ. ജഇബ്ബാ 

ഹിം തൃവിഷ ക്കരിച്ചിട്ടുക്ള ഈ രതി 

യില്, ചാള്ള്തു” നഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രൈസെല്ല 

കളുടെ ചാര്ള്ജു”. പൃതിയതിനന്േറതെ 

ന്നപോലെ വാണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു. 

ഡ്രൈസെല്ലകളുടെ "ചാര്ജ്ജ് ഫഏൂങ്ങി 
നെ നഷ്ഠപ്പെടുന്നു ഏന്ന് പരിശേധോ 

൭. ന്നതു” സദ്മദരഭോചീതമായിരിയ്ക്കകം. 

മൂന്നു വിധത്തില് ഇതു” സംഭവിയ്ക്കാം. 

(1) ജജൂണധ്രവമായ സിദ്ംപാത്രം പൊ 
ട്മ്പോറം സെല്ലിനെറ ശക്തി നഷ്കപ്ചെ 
ട്ടന്നു. 

(1 ദീര്ഘകാലം മതുപയോഗരഹിത 
മായിരിയ്ക്കുഛമസ്പാഠം അമോണിയം ഷ്ക്്ോ 

റൈഡ് പേസ്റ്റ് കുട്ട പിടിയ്ക്ൂന്നതുമൂലം 
ഡ്വെല്പിന്െറ ശക്തി നവ്ടൂപ്പെടുന്നു. 
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(111) നിരന്തരമായ തപയോഗംകൊ 

ണ്ടു” സെപ്പിന്െറ ശക്തി ക്രമേണ കുറ 
തെതെവരതന്നു. 

ഒന്നും രണ്ടും വീഭാഗത്തില് പെടുന്ന 

ബാറററികളിര റിയ ക്കിവേഷന് ഫല 

പ്രദമല്പ. 

ത്തെ വിഭാഗത്തില്പെട്ട സ്െല്ലൃകഠംക്കു 

റിയക്ലിവേഷന്, മൂന്നാമ 

പുനജ്ജന്മം നല്കാന് പയ്യറപ്പമാണ്ഞ്. 

തൃപയോഗത്തിലിരിഒന്ന ബാറററിക 

ളീരു രാസപ്രവത്തങ്ങറംമൂലം അമോ 

ണിയം ഷ്രലോറൈഡ് പേസ്റ്റ് പ്രവത്തന 

ശേഷാിയില്പാത്തതും 

(്4ഠ൩-ഠഥഥ്ധഗ്സട 
ദല) ആയ ഒരു പാടയാല് ആവര 

ണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ 

വലൈദൃതവാഹി 

യല്പാത്തതും 

പാടയെ 

തല് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കും ചെയ്താല്, 

അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പേസ്റ്റ് പൂവയ 

സ്ഥിതിയില്, രാസപ്രവത്തനവിധേയ 

മായിത്തിതന്ത. ബാറററി ഇപ്പപോഴം 

തുപയേോഗയോഗ്യമാണ്ട്. റീയക്കി 

വേഷന് മുലം നടക്കന്നതും ഈ പ്രവത്ത 
നങ്ങളാണ്ട്. 

ഇയ രീതിയിൽ ഒരു ബാറററിയെ 

ഛട്ടോ പത്തോ പ്രാവശ്യം ചാര്ജ്ജ് 

ചെയ്യാം. റിയാക്ലീവേഷ൯ വളരെ 

ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെ 

കില് പ്ൃഴുപിടിച്ചു് ബാറററികഴം ഉപ 

സാവധാനത്തില് 

യേഗേ ശുനൃമാകാനി ടയുണ്ടു. ഏങ്കി 

ലയം ഏററവും മോശകായ ഒരു സ്െല്ലി 

ന്െറ €. ൬. 7. അരമണിക്കൂറിനകം 

ഖിണ്ടെടുക്കാമെന്നു് കണ്ടിരിക്കുന്നു. 
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റിയാക്ലിവേഷന്മൃഖലം ചാജജു് ച്ചെയ്യ 

പ്പെട്ട ബാറററികറം പുതിയ ബറേററി 

കളോടു” കീടപീടിയ്ക്ന്നവയായീരി 

ത്ക്ും--അവയുടെ ചാജ്ജിലും, തആയു൪ 

ദൈഫ്ൃത്തിലും സേവനത്തിലും. 

ബാറററീ നിമ്മാണത്തിനവേശമായ 

സിങ്കില് അധികഭാഗവും ഭാരതത്തി 

൫ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരികയാ 

ണന്ന ത കണക്കിലെട്ട 3ഒമ്വേേം 

ഈ വുതിയ രീത, സ്വാഭാവികമായും, 

ബാറററിനിമ്മാണേത്തില് വത്മത്തുന്ന 

ഇടിവു”, പൊതുവില് രാഫ്മൃത്തിന്െറ 

നന്മയ്ക്കരാണു. വിദേശസഹായമില്പാ 

തെ, വ്ൃവസായപുരോഥഗതി ആഗ്രഹി 

യ്ക്രന്നവയും, തെഴോിലില്പയോ്മ വലീ 

യൊരു പ്രശ് നമായിത്തിന്നിട്ടുളളവയും 

ആയ രാജ്യങ്ങറംക്ക് ശാസ്ത്രര.യന്േട്ട 

ഞം എങ്ങിനെ സഹായകമായിത്തീ 

തന്ന ഏന്നതിനെറ തഉ ദാഹരണങ്ങളി 

ലൊന്നമേതന്നെ ഈ കണ്ടുപിടിത്തവും. 

ഈയ ശാസ്ര്ര്യനേട്ടങ്ങം, മറ൨ പല 

ജു നാപകാരങ്ങളായ കണ്ടുപാടിത്ത 

ങഞ്ങറംക്കും പ്രചോദനമായി ഭവിയ്ക്കുന്ന 

ഏന്നതു കൊണ്ടു, 

യും, വയവസായ പുരോഥധതിയും രൂപ 

സ്വയം പയ്യുപ്ചേത 

പ്പെടുത്തിയ സക്കല്ലങ്ങഥം ഏടുപ്പം യാ 

ഥാത്ഥമായിത്തീരുന്ന--ഒപ്പും ശാസ്ര്ൂ 

ത്തിനേറയും, ശാസ്സ്രീയമാരറ്റുത്ത'നേറ 

യും കഥകളില് പുതിയ അദ്ധ്യായ 

ങ്ങഠം ഏഴുതിച്ചേദാപ്പെടുകയും. 



6 

കികള്ക്കൊരു 

കൊപ്പറേഡിയോ 

വ്വാല്പ്യകളം ബാന്റുകളമൊക്കെ 

യുള്ള വലിയ റേഡിയോ സെററ് വി 

ട്ടിലെ മുതിര്ന്നവര്ക്കിരിക്കട്ടെ. കുട്ടി 

കള്ക്കു സ്വന്തമായി ഒരു ചെറിയ റേ 

ഡിയോ ഉണ്ടാക്കരുതോ? അതിനുകൂള 

വഴിയാണു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ല 

ളിതമാണ്; പണച്ചെലവ് നന്നെകു 

റവുമാണു”. വിദ്യ ച്ലക്തി ഇല്ലാത്ത വി 

ട്ടുകളില്ം ഇതു പ്രവത്തിപ്പിക്കാം. ഒരു 

ബാറററി പൊലും വേണ്ടതില്ല. അതി 

ന്െറ പേരാണു ക്രിസ്റ്റല് റേഡിയോ, 

ഒരു റേഡിയോവിനന്െറ പ്രധാന ഭാഗ 

ങ്ങള് ഏരിയല്, എത്തു, 

ഡിററക്ട൪, ശ്രവണസഹായി ഇവ 

ട(ണര്, 
എ 

യാണു'. നമ്മുടെ ക്രീസ്ററല് റേഡി 

യോ സെററിനുമ് വേണ്ടതു” താഴെപ്പറ 

യുന്ന സാമഗ്രികളാണു”. 

1. 16.5 മിററര് നിളമുള്ള ഇനാമല് 

പുശിയ ചെമ്പുകമ്പി (22 ട൧/ഠ) 

2. ഒരുഡയോഡ് വാല്വ് (0൧, 

79 അല്ല്ലൈങ്കില് തത്തുല്യമായതു ) 

3, ഒരു കണ്ടന്സര് (270 [10 യോ 

തത്തുല്ൃയമായതോ?) 

4. ഒരു ശ്രവണസഹായി ( ദ്വ 

൧00൫00൫൦) (200 ൮൬൬ നേറതു്) 
5, ഏരിയലിനും എത്തിനും വേണ്ട 

ചെമ്പയകമ്പി. 

6. ഒരു ലോഹത്തകിട്ട കഷണം- 57 

നിമവയം 41”” വാതിയമുള്ള പിച്ച 

ഒത്തകിടോ ചെമ്പതകിടോ. 

6 ഇഞ്ചുനിഭവ്യം ഒരിഞ്ച്യ വണ്ണവം,മു 

ള്ള ഒരു ഉരുളന് തടിയുടെ ഒരററത്തു 

നിന്നു” 1 ഇഞ്ഞു മാററി 4, എന്ന പി 

ച്ചുഒയാണി പിടിപ്പിക്കുക. അതില് 

161 മീററര് നിമമുള്ള ചെമ്പകമ്പിയ 

ടെ ഒരററം പിടിപ്പിച്ചശേഷം കമ്പി 

ഉരുളന് തടിയില് അട്ടപ്പിച്ചുചുററി 

മറേറ അററം 8 എന്ന പിച്ചുളയാണി 

യില് കെട്ടുക. ഇതാണു നമ്മുടെ റേ 

ഡിയോവിനന്െറ ഡിററക്ടര്. 

കമ്പി ചുററിയ ഉരുളന് തടി 9" നിള 

വൃ 7" വിതിയ്യമുള്ള ഒരു പലകയുടെ 

ഒരററത്തായി സ്ക്രു ഉപയോഗിച്ച് 

ഉവപ്പ്ിക്കുക. ലോഹത്തകിടിന്െറ ഒര 

ററം വട്ടം വെട്ടിയശേഷം മറോഅ 

ററം (. എന്ന ആണി ഉപയോഗിച്ചു് 

പലകയില് ഉറപ്പിക്കുക. ലോഹത്ത 

കിടിന്െറ സ്വയന്ത്രാഗ്രം ഉരുഭന്തടി 

മേല് അമനര്ന്നിരിക്കുകയ്യും 4 മുതല് 88 

വരെ ചലിപ്പിക്കു വാന് സാധിക്കുകയും 

വേണ. ലോഹത്തകിട്ട് ചെമ്പകമ്പി 

യില് ഉരയുന്ന താഗത്തെ ഇനാമല് 

സാന്റ് പേപ്പര് ഉപയോഗിച്ചു" കള 

യണം, 



6 എന്ന ബിന്ദുവിനു താഴെയായി പ 

ലകയില് 0 [ എന്നി ആണികള് ഉറ 

പ്പിക്കുക, [8 യില് നിന്നു” [ യിലേക്കു” 

ഒരു ചെമ്പകമ്പി പിടിപ്പിക്കുക. € 

യും യും തമ്മില് കണ്ടന്സര് കൊണ്ടും 

(യും [യും തമ്മില് ഡയോഡ്യ കൊ 

ണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുക. ൧ യില് നിന്നും 

£ യില് നിന്നും പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പക 

മ്പികള് ഉപയോഗിച്ചു് ശ്രവണസഹാ 

യി ഘടിപ്പിക്കക. 6) യില് നിന്നു്” ഏ 

രിയലും (60 യില് നിന്നു് എത്തും കൊ 

ട്ടക്കു ക. 

ഏരിയലിനന്െറ സ്വതന്ത്രാഗ്രം കഴിയു 

ന്നത്ര ഉയരത്തില് കെട്ടണം. ഈ ക 

മ്പിയാണു് റേഡിയോതരംഗങ്ങളെ 

പിടിച്ചെട്ടക്കുന്നതു്. എന്ത കൊട്ടക്കു 

[ പ്്്27 വ്വ; 
[| ട് 

ന്ന കമ്പി ഈര്പ്പമുള്ള മണ്ണില് രണ്ടടി 

താഴ്ത്തി കുഴിച്ചിടണം, വേനല്ക്കാ 

ലത്ത്ര് ആ സ്ഥലത്തു” കുറച്ചുവെള്ളം 

ഒഴിച്ചുകൊട്ടക്കുകയും വേണം. 

ഇനി ശ്രവണസഹായി ചെവിയില് 

വച്ചശേഷം ലോഫത്തകിട്ട് ഉമ്ങളന്൯ 

കമ്പിമേല് അല്ലുാല്ലം 

പ്പോള് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകള് മാറി 

മാറി സ്വികരപ്പെട്ടം. നീങ്ങള്ക്കിഷ്യമു 

നിക്കുക. അ 

കുള നിലയം തെരഞ്ഞെട്ടക്കാം. 

(0-നും 100-നുമിടക്ക് കിലോ 

വാട്ട് ശക്തിയുള്ള റേഡിയോ നിലയ 

ങ്ങള് 50 കിലോമിററര് ദൂരം വരെ 

വ്യക്തമായി കേള്ക്കുവാന് സാധിക്കും 

നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്റ്റല് റേഡിഃയോവില്. 

യു ഫ്റംറിഡ്യ൪ല് 
(ബ്ബാമ്പ് 

[ 

യി ര് 

| 
[ 

॥ | ൦ ] | ക്കണ്ട ഡന് സ്൪ 
ലൂ ി 

ഡദ്യാ$ ] ്ി 

1] 

എര്രമ്തു * ടാം. 
൭യ൪ 9ഹാനണ് 

എ 

൧0) 



റൈഡ്രുജന്൯ 

നിരോക്സികാരിയല്ല 
ഓക് സികാരിയാണ് 

വളരെയധികം തെററിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

ഒരു മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജന്. മുലകകടും 

ബത്തിലെ ഏററവും ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് 

അതു”. അതുകൊണ്ടു” അതു” വഒരെ കഴിവു 

കുറഞ്ഞ__ മററു മൂലകങ്ങഠാംക്കു വഴി മാറിക്കൊടു 

ക്കുന്ന ഒരു പാവമായാണു” എല്ലാവരും ധരി 

അങ്ങനെ ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഹൈഡ്ര 

ജനെ ഒരു നിരോക്ലീകാരിയാഷയം, സ്വന്തം 

ഇലക് ട്രോണ്പോലും നഷ്പ്പെടാതെ സ്മൂക്ഷി 

ക്കാന് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മൂലകവുമായിട്ടാണു് 

എന്നാല് ഇ 

തൊരു തെററിദ്ധാരണയാണെന്നും ഹൈഡ്രജന് 

രസതന്ത്രത്തില് വിവരിക്കാററ് . 

എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ നി 

രോക്ലീകാരിയല്ലെന്നും നമുക്കി പ്പപോഠം കാണാം . 
ി ൨ 

ഓക്സിഡേഷനും 

റിഡക്ഷനും 

ഒരു പദാര്ത്ഥവുമായി ഓക്സിജന് യോജിക്കു 

മ്പോഠം ആ രാസ്പ്രവത്തനത്തെ ഓക്സിഡേഷന് 

എന്നു പറയുന്നു. മറിച്ചു” ഹൈസ്സരജന് യോജി 

മട ന്വോഠം റിഡക്ഷന് എന്നും പറയുന്നു. അതു 

പോലെ ഒരു പദാത്ഥത്തില് നിന്നും ഹൈഡ്ര 

ജന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവത്തനത്തെ ഓ 

കഭീകരണം എന്നും, ഓക്സിജന് നീക്കം ചെയ്യു 

ന്ന രാസ്പ്രവരത്തനത്തെ നിരോക്കീകരണം 

എന്നും പറയുന്നു. ഏററവും പഴയ നിര്വ്ൃവചന 

മാണിത്. 

എന്നാല് എല്പാ രാസപ്രവത്തനങ്ങളും 

നന്്റേയോ ഗഹൈഡ്രജനേറയോ യോജനമോ വി 

ഓക്ഗിജ 

യോജനമോ ആയിരിക്കണമെന്നില്പല. അതു 

കൊണ്ടു” കടടതല് രാസ്പ്രവത്തനങ്ങളെ, ഈ 

അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കാന് കൂടുതല് 

പൊതുവായ നിര്വ്വചനം ആവശ്യമാണു”. 

ജലം വൈദ്ൃതവിര്യദരൃഷണം നടത്തുമ്പോഠം ഓ 

ഒരിജ൯ ആനോഡിലും (ധ്രുവം) ഹൈഡ്രജന് 

കാഥോഡില്ം (ധ്രുവം) പ്രത്യക്ഷപ്പെടന്നു. ഓ 

ലിജന് “__'" ധ്രുവത്തിലേക്കു് ആകര്ഷിക്കപ്പെ 

ടന്നതിനാല് ഓകമ്ലൈഡ് അയണുകരംക്കു” “__* 

ചാര്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം_അഥവാ ഓക്ലിജന് 

ഇലക് ട്രോനെഗററീവും (൭1൭000 ന൭റുദിഗ) 
ഹൈഡ്രജന്ഇലക്ടോപോസിററീവും (ടല 

ഠട।ധഗല) ആണു” എന്നു പറയാം. 

ഓഗ്ലിജനേപ്പോലെ മററ് അനേകം മൂലകങ്ങഠം 
വ ന [0 ര ഇലക് ക്രോനെഗററീവു” ആഴയണ്ടു”. അതുകൊ 

ണ്ടു” ഓക്കിഡേഷന്്റ്േയും റിഡക്ഷന്്റേയഷ്യം 

നിര്വ്വചനത്തില് ഓഗ്റിജന് എന്നതിനു പക 

രം, പൊതുവായി, “ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക് 

ട്രോനെഗററീവു് മൂലകം "എന്ന പറയാം. അതാ 

യത്ത്” ഓക്സിജനോ മറേറതെങ്കിലും ഒരു ഇലക് 

ടരോനെഗററീവു” മൂലകമോ ഒരു വസ്തുവില് 

നിന്നും മാററുന്ന (നീക്കം ചെയുന്നു) രാസപ്രവര് 

ത്തനത്തെ റിഡക്ഷന് എന്നു പറയാം. 

അതുപോലെ ഹൈഡ്റജനോ മറോതെങ്കിലും 

ഇലക് ട്രോപോസിററീവു“ മൂലകമോ ഒരു വസ്തു 

വിനോടു യോജിക്കുന്ന രാസപ്രവര്ത്തനത്തേ 
യും റിഡക്'ഷനെന്നു പറയാം. അവ ഒരു വസ്തു 

വില്നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവര്ത്ത 

നമാണു ഓഗ്റി ഡേഷന്.. 

൧1 



എന്നാല് ആധുനിക രസതന്്ൃത്തില് ഇലകിട്രോ 

ണുകളടെ മാററത്തിന്െറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ 

ണു” ഓഷക്ലിഡേഷനേയയംറിഡകിഷനേയും നിര് 

വുചിക്കുന്നതു”, ഉദാഹരണമായി, ഫെറസ്ല 

ഇലക് ഴോണിക 
നിര്വ്വചനം 

വണത്തെ പൊട്ടാസ്യം പെര്മാന്൯ഗനേററു” ഫെ 
റിക് ലവണമാക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഫെറ 

സ് ലവണത്തിലെ ഇരുമ്പിന്റെ അയണിനെ 

പു എന്നും, ഫെറിക്ലവണത്തിലേതിനെ 

൦ -- --4-എന്നും എഴുതുന്നു. 
റിം ഓകീസി ഡേഷന്൯ 

മം 

ഫെറിക . ൦-1 -- 

ഓക” സിഡേഷ൯ന് 

നം £േ-----ം 

ലുറഞ്ഞ രാസമാററം 

അയണില്നിന്നും 

അപ്പ്പോഠം ധമു 

നടക്കുമ്പോഠം ഫെറസ് 

ഒരു ഇലക്ട്രോണ് (ഇല 

ക” ട്രോണിനു* പിന. ചാര്ജാണുള്ളതു”) മാ 

ററപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഫെറസിനെ ഫെറിക 

ആയി ജാരണം നടത്തുമ്പോഠം ഒരു ഇലക'"ട്രോ 

ണ് അതില്നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എ 

ന്നാണത്ഥം . 

പ് മം ൦-൧ ൦ 
ഫെറസ് ഫെറിക് ഒരു ഇലക് ട്രോണ് 

അയണ് അയണ് 

അതായതു” ഇലക്ട്രോണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട 

ന്ന (മാററപ്പെടുന്ന) രാസ്പ്രവത്തനമാണു് ഓള് 

സിഡേഷന്൯. ഇവിടെ അതു നടത്തുന്ന ഓക് 

സീകാരി പെര്മാ൯ഗനേററു” ആണു്. ഇലക്” 

മോണെ ഒരു പദാത്ഥത്തില്നിന്നും മാററന്ന 

വസ്തവാണു” ഓക്സീകാരി. ആ പ്രക്രിയ 

യില് ഓക്സീകാരി ഇലക് ട്രോണുമായി 

യോജിക്കുന്നു. 

മറിച്ചു്” ഇലക”ട്രോണ് യോജിക്കുന്ന രാസ 

പ്രവത്തനത്തെയാണു റിഡക്ഷന് എന്നു പറ 

ന്നതു”. ഒരു പദാത്ഥത്തോട” ഇലക”ട്രോണ് 

യോജിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്” നിരോക്സി 

കാരി. നിരോക”സികാരി റിഡക”ഷന്നായീ 

ഇലക്ട്രോണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. 

മേല്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തില് ഫെറസിനെ 

ഫെറിക് ആയി ഓക” സീകരിക്കുന്നതു” പെര് 

മാന൯ഗനേററു് ആണല്ലോ. അതായത്” ഫൈ 

ക 

സില്നിന്നു പെര്മാന്ഗനേററു” ഒരു ഇലക്? 

ട്രോണ് നീക്കം ചെയുന്നു. ഈ നീക്കം ചെയ്യ 

പ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണ് പെര്മാന്ഗനേററുമായി 

യോജിക്കുന്നു. അപ്പോം പെര്മാ൯ഗനേററു” 

നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഫെറസ് പെര് 

മാന്ഗനേററിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയുന്നു എന്ന 

ത്ഥം. അങ്ങനെ ഓക്സീകരണ നിരോക” 

സികരണങ്ങഠം ഒരേ രാസപ്രവത്തനത്തിലെ 

പരസ്പരപൂരകങ്ങളായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണു' . 

എവിടെ ഓക് സീകരണമുണ്ടോ അവിടെ നി 

രോക്സീകരണവുമുണ്ടു്. “കരയെ “മു” ഓക് 

സീകരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അത്ഥം 

“യെ “4” റെഡ്യൂസ് ചെയുന്നു എന്നാണു. 

ഇവിടെ “മു” ഓക്സീകാരിയും “൧” നിരോ 

ക” സീകാരിയയമാണു'. 

അപ്പോം ഓക” സീകാരിക്കു് ഇലക് ട്രോണുമാ 

യി യോഷീക്കാന് കഴിവണ്ടായിരിക്കണം. അ 

തായത്ു” അതു” ഇലക്ട്രോൊണെ ആകര്ഷിക്കുന്ന 

വസ്തവായിരിക്കണം. മറിച്ചു് നിരോക്സീ 

കാരിക്ക്” ഇലക്ട്രോണ് കൊടുക്കാന് കഴിവുണ്ടാ 

യിരിക്കണം. അതായത്” അതു” ഇലക്ട്രോ 

ണിനെ വികര്ഷിക്കുന്ന വസ്പുവായിരിക്കണം . 

അഥവാ ഓക്സീകാരിക്കു് ഇലക്ട്രോണ് വി 

ടുകൊടുടക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നര് 

ത്ഥം. 

ഇലക്ട്രോണ് ആകര്ഷണം 
ഈ അടിസ്ഥാനത്തില് ഹൈഡ്രജന് ഒരു നി 

രോക”സീകാരിയായിരിക്കണമെങ്കില് അതി 

ന് ഇലക്ട്രോണ് പവിട്ടകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമു 

ണ്ഭായിരിക്കണം. എന്നാല് വാസ്തവത്തില് 

ഇതല്ല സ്ഥിതി. ഹൈഡ്രജന് അണുകേന്ദ്രം 

(ന്യൂക്ദിയസ്) ഒരു പ്രോട്ടോണ് മാത്രമടങ്ങുന്ന 

താണു. നൃക്ലിയസിനു ചുററും ഒരു ഇലക്ട്രോ 

ണും ഉണ്ടു”. ഇലക്ട്രോണ് നൃയൂക്യിയസിനു ്ി 

ററുമായി ഭൂമണം ചെയുന്നു. ആധുനിക സി 

ദ്ധാന്തപ്രകാരം അതു” ഒരു പ്രത്യേക പാതയില് 

വ്യാപിചചുകിടക്കുകയാണു” എന്നു പറയാം. ഈ 

ഇലക് ട്രോണിന്റെറ മേല് ഹൈഡ്രജനു് വലിയ 

ആകര്ഷണമുണ്ടു”. ഒരു അണുവില് നീന്നു ഒരു 

ഇലക”ക്രോണ് മാററാന് വേണ്ട ഉനര്ജത്തെ അ 

തിന്െറ ഒന്നാം അയണീകരണവൈഭവം (11150 

ഠി) എന്നാണു” പറയുക. 04 എന്ന 
അണുവിന്റെ മേല് അതിന്റ അയണീകരണ 

വൈഭവം പ്രയോഗിച്ചാല്, അതു” ഏററവും പു 

റമെയുളള ഒരു ഇലക്” ട്രോണ് വിട്ടുകളഞ്ഞു” [-- 



എന്ന അയണായി മാറുന്നു. ഹൈഡ്രജന് ആ ണു്. താരതമ്യ പഠനത്തിനായി കുറെ മൂലക 

ററത്തില് നിന്നു ഇപ്രകാരം അതിന്െറ ഇല 

ക്ലോണിനെ മാററാന് വേണ്ട ഈര്ജം 13.66 

ഇലക്ട്രോണ് വോഴാട്ട്' (19.66 ൮.൧.) ആ ഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ങ്ങളടെ അയണീകരണ പൊട്ടന്ഷ്യലുകഠം താ 

[ന തിനി നിനില ിനിനിലാിിിാിനിി ത്തി 

ചുരുക്കപ്പേര് അയണീകരണ 
മൂലകം (പ്രതീകം) വൈഭവം (6൧) 

ഹീലിയം ലം 23. 65 

നിയോണ് 1) 21. 63 

| ഫ് ഉറിന് [£ 17. 49 

ആര്ഗണ് [1 15.82 

നൈട്രജന് [പു 14. 61 

മുലകങ്ങളുടെ ക്രിപ്ടോണ് ് 14.02 
അയണീകര പച് 
ണ വൈഭവം ഓകാസിജന് 0 13. 68 

ഹൈഡ് റജന് 1] 13. 66 

ക്ലോറിന് ല 13.03 

സെനോണ് 0 12, 19 

മററുള്ള എല്പാ മൂലകങ്ങളുടേയും അയണീകരണ വൈഭവം 

ഇതിലും താഴെയാണു”. 

ഒരു മൂലകാണുവിന്െറ അയണീകരണ വൈ റൈഡ്രജനല്ല 

ഭവം വളരെ ഉയര്ന്നതാണെങ്കില് അതിന് ധം ഴു 
നിരോക്സീകാരി 

ന്ന (വലിയ) ആകര്ഷണമുണ്ടെന്നും മറെറാരു അപ്പ്യോം ഹൈഡ്രജന് ഒരു നിരോക്സീകാ 

സ്വന്തം ഇലക് ട്രോണുകളോടു” വളരെ ഉയര 

ഇലക്ട്രോണ് കൂടി പിടിച്ചെടക്കാനല്പാതെ രിയും ക്ലോറിന് ഒരു ഓസ്ധീകാരിയുമാണു” എന്നു 

സ്വന്തം ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കാന് അതു പറയ്യന്നതു” ശരിയല്ല. കാരണം അതിനത്ഥം 

[ ടി ധ്യ 8 

തയ്യാറാകുകയില്ലെന്നുമാണര്ത്ഥം . ഹൈഡ്രജന് തന്െറ ഇലക്ട്രോണ് എളുപ്പം വി 
ട്ടകൊടുക്കുമെന്നും ക്ശോറിന് തന്റ ഇലക്ട്രോ 

മുകളില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയണീകരണ ഒണ് അപ്രകാരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നുമാണ 
ി 

വൈഭവപ്പട്ടിക കാണിക്കുന്നതു” ഹീലിയം, ല്ലൊ പക്ഷേ അയണീകരണ വൈഭവം കാണി 
നിയോണ്, ഫ് മറിന, ആര്ഗണ്, നൈടജന്, ക്കുന്നതു” നേരെ തിരിച്ചാണു". ക൦ളോറിനില് 
ക്രിപ് ടോണ്, ഒക്സിജന് എന്നീ മൂലകങ്ങഠംക്കു നിന്നും ഒരു ഇലക് ട്രോണിനെ മാററാന് 13.03 

സി 
മാത്രമേ ഹൈഡ് റജനേക്കാഠം അധികം അയ 6. ഹ. വേണ്ടപ്പ്പോഠം ഹൈഡ്രജനില് നിന്നു ഒരു 

ണീകരണ വൈഭവം ഉള്ള എന്നാണു”. ഇല ഇലക് ട്രോണിനെ“മാററാന് 13. 66 ഒ. ആണു 

ക ട്രോനെഗററീവ് എന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധ വേണ്ടതു”. അപ്പ്പോഠം ഹൈഡ് റജനും ക്ളോറി 

മായ ക്കോറിനും, ഒരു അപൂര്വ്വ വാതകമായ നും തമ്മില് പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോഠം ക” ളോറിന് 
സെനോണിനു പോലും ഹൈഡ്രജനേക്കാഠം ഫഹൈഡ്റജന്െറ ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചെട 
കുറവാണു” അയണീകരണ വൈഭവം. ക്കുന്നു (അതായതു് ക് ളോറിന് ഹൈഡ്റജനെ 

കൂ 
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ഓക്സീകരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു” തികച്ചും 

അസംഭാവ്യമാണു്. 

വില്ല, 

മില്ല! 

ക് ളോറിനതിനുള്ള കഴി 

ഹൈഡ് റജനതൊട്ടു സമ്മതിക്കുകയു 

ഹൈഡ് റജന് നീരോക”സീകരിക്കുന്നു അഥവാ 

ഹൈഡ്'റജനെ ഓഷ്ലീകരിക്കുന്നു എന്നു നാം സാ 

ധാരണ വിവരിക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളിലെല്പാം 

നടത്തുന്നതു” 

(ജാരണം ച്ചെയ്യപ്പെടുന്നതു”) മറേറതെങ്കിലുമൊ 

രു ഘടകമായിരിക്കും . 

വാസ്തവത്തില് വിജാരണം 

ആ സന്ദര്ഭങ്ങളിലെ 

ല്ലാം ഹൈഡ്റജന് സ്വന്തം ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ട 

പ്പെടാതെ-അതേസമയം മറെറാരു ജലക് ടോ 

ണിന്െറെറകൂടി ഓഹരി ലഭിച്ചു”, അങ്ങനെ ഫല 

ത്തില് രണ്ടു്” ഇലക്ട്രോണുകളുടെ 

നേടി വെറുതേ ഇരിക്കുകയാണു” ചെയ്യുക . 

ഒരു ഉദാഹരണം 

ഓഹരി 

ഉദാഹരണമായി, ചുടപിടിപ്പിച്ച കോപ്പര് ഓ 

ക് സൈഡില് കൂടി ഹൈഡ്റജന് കടത്തിവിടു 

മ്പോഠം ചെമ്പും (കോപ്പര്) ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

കോപ്പരഓമഷ്ലൈഡ -- ഹൈഡ്രജന്. കോ 

പ്പ൪--ജലം 

യി 05:12 
ഹ്വൈഡ്രജന് കോപ്പര് ഓക്ടൈഡിനെ നിരോഷ്സീ 

കരിച്ചു ചെമ്പാക്കുന്നു, അഥവാ കോപ്പര്ഓക്ലൈ 

ഡ് ഹൈഡ് റജനെ ഓഷ്ലീകരിച്ചു ജലമാക്കുന്നു 

എന്നാണു” ഈ രാസപ്രവരത്തനത്തെ സാധാര 

അതായതു” റ്ധഠ0 എന്ന 
ഓമ്ലൈഡ് റ൮ധോ---, 0-- (കുപ്രിക്' അയണ്, 

ഓക്രൈഡ് അയണ്) എന്ന രണ്ടു അയണുകം 

ആയിട്ടിരിക്കും . ഹൈഡ്രജന് ( [12 ), ലധ---- 

അയണീനു” രണ്ടു ഇലക്ട്രോണ് കൊടുത്തു് അ 

ഈപ്ര 

ക്രിയയില് ഹൈഡ്റജന് രണ്ടു അയണുകം 

(214--) ആയി മാറും. 

അയണ് പിടിച്ചെടുത്തു” 

ണ വിവരിക്കാററ്. 

തിനെ റ്റ (ചെമ്പ) ആക്കി മാററും. 

അവയെ ഓക്ലെഡ് 

ജലമാക്കും. ഇങ്ങ 

നെയാണു” രാസപ്രവര്ത്തനം നടക്കുന്നതു”. 

എന്നാല് ഈര്ജത്തിന്്ററ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇ 

ങ്ങനെയൊരു രാസ്പ്രവത്തനം തികച്ചും അസം 

ഭാവ്യമാണു”്. കാരണം ഹൈഡ്്റജനില് നി 

ന്നു ഇപ്രകാരം ഇലക്” ട്രോണെ പിടിച്ചെടുക്കുക 

ഒരു രാസപ്രപര്ത്തനത്തില് അസാദ്ധ്യമാണ്” -__ 

അതിനുവേണ്ട ഈര്ജം 

അതുകൊണ്ടു” ഇവിടെ നിരോഷ്ീകാരി__ഇല 

ലഭ്യമല്പാത്തതിനാല് 

ക” ട്രോണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഘടകം---ഹൈ 

24 

ഡ്രജനല്പ. വാസ്തവത്തില് അതു” ഓ്ലൈഡ” 

അയണാണു”. കാരണം ഓക്ലൈഡ് അയണ് 

വളരെയധികം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാണു”. അതു് 

ഹ്ൈൈഡ്രജന്െറ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലെങ്കിലും ഇലക് 

ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട്” ഓക്സിജനായി മാറും 

എന്നതിനു” തെളിവാണു”. മെര്കൃറിക് ഓക് 

സൈഡിലെ ഓക്സൈഡ് അയണ് രണ്ടു” ഇല 

ക്ട്രോണുകളെ മെര്ക്യൂറിക്ക അയണിനു കൊടു 

ക്കം. അപ്പ്പോഠം മെര്ക്യൂറിക് അയണ് മെര് 

കുറി (രസം) ആയി മാറും. രണ്ടു” ഓക്സി 

ജന് അണുക്കഠം ചേര്ന്നു് ഒരു ഓക്സിജന് 

തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുകയും ചെയും , 

90.൦0 

പറ്. 

ദ ടാലി 

0 -- 0----- ഠാ (ഓക്സിജന് തന്മാത്ര) 

ഈ രാസപ്രവര്ത്തനം ഓക്സൈഡ് അയണ് 

എളുപ്പത്തില് ഇലക്ട്രോണ് സംഭാവന ചെയ്യു 

മെന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിരോക്സികാരിയായി 

പ്രവരത്തിക്കുമെന്നും തെളിയിക്കുന്നു. 

മാത്രമല്ല 250_40000ല് ഹൈഡ്രജന്, ചെമ്പു 

(കോപ്പര്) മായി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും ഒരു അ 

സ്ഥിരമായ ഹൈഡ് റൈഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ക 

ണ്ടിട്ടണ്ട”. അതായതു” ചെമ്പില്നിന്നു ഹൈ 

ഡ്റജന് ഇലക്ടരോണെ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും 

അങ്ങനെ ചെമ്പിന്െറ അയണും ഹൈഡ്റൈ 

ഡ് അയണും ( [4 ) ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണിതി 

നത്ഥം. അതായതു” ഹൈഡ്റജന് റ്റ---- അ 

രണ്ടു” 

അതിനെ റ്രര ആക്കി മാററുമെന്ന (ഹൈഡ്റ 

യണിന് ഇലക്ട്രോണ് കൊടുത്തു, 

ജന് വ്വറ0 നെ നിരോക്സികരിച്ചു'റധ ആക്കു 

മെന്ന) സങ്കല്പത്തിനു”" നേരെ എതിരായ ഒരു 

തെളിവാണിതു'. ഒരിക്കലും ഹൈഡ് റജന് അ 

തിനായി ഇലക”ട്രോണ് കൊടുക്കുകയില്ല. 

ഹൈഡ്രജന് ഒരു 
ഓക്സീകാരി! 

നേരെമറിച്ചു” ഹൈഡ് റജന് ഇലക്ട്രോണ് പി 

ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു” തെളിവുകളും ഉണ്ടു”. ചെ 

മ്പില് നിന്നു ഹൈഡ്റജന് ഇലക്ട് റോണ് 

പിടിച്ചെടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അ 

തുപോലെ 1800ല് ഹൈഡ്റജന് ബേരിയ 

വുമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു” ബേരിയം ഹൈഡ് 

റൈഡുണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെയും ഹൈഡ്റജന് 



ബേരിയത്തില് നിന്നും ഇലക്ട്രോണ് പിടി 

ച്ചെടത്തു” [1 ആവുകയും ബേറിയം റ്് 

അയണാവുകയയമാണു' ചെയുന്നതു”. അതായത്” 

ഇത്തരം രാസപ്രവര്ത്തനത്തില് ഹൈഡ്രജന് 

ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഘടകം_ഓക്സി 

കാരി__ ആയിട്ടാണു” പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു” എ 

ന്നത്ഥം. 

രാസ്പ്രവര്ത്തനത്തിലും 

ഹൈഡ്രജന് നിരോക”സീകാരിയായി പ്രവര് 

ചുരുക്കത്മില് ഒരു 

ത്തിച്ചു”, ഇലക്ട്രോണ് നഷ്യപ്പെട്ട് റ ആയി 

മാറുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ചു് പല 

രാസപ്രവര്ത്തനത്തിലും ഹൈഡ്രജന് ജാരണ 

കാരിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചു” ഇലക്ട്രോണ് പി 

ടിച്ചെടത്തു” 11” ആയി മാറുന്നതിന് തെളിവു 

ണ്ട്. ഹൈഡ്രജന് നിരോക്സീകരണം നട 

ത്തുന്നു എന്നു പറയുന്ന രാസപ്രവര്ത്തനത്തിലെ 

ല്വാം ഇലക്ട്രോണ് നഷ 

പ്പെടുകയും അങ്ങനെ നി രോക”സികാരിയായി 

അത്യന്തികമായി 

പ്രവത്തിക്കുന്നതും മറേറതെങ്കിലും ഘടകമായി 

രിക്കും, 

യഥാത്ഥനിരോക് സീകാരി 

ധ0, കോപ്പര് ആയി മാറുന്ന രാസ്പ്രവരത്തന 

ത്തില് ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ടപ്പെടുകയും നിരോ 

ക സീകാരിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും ഓക്" 

സൈഡു” അയണാണെന്നു കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അ 

പ്പോരം ആ രാസ്പ്രവരത്തനം ഇപ്രകാരം കാ 

ണിക്കാം : 

ഥോ ച്്; ൦ 

0൦ -----തം 0 ചും: ക്! 

ഓക” സൈഡു” ഓക” സീജന് രണ്ടു് 

അയണ് അണ ഇലക” ഭരാണ് 

ഠ് ന് - 26 | മ 

അങ്ങനെ ഓക്രൈഡ് അയണ് ഇലക്ട്രോണ് 

നഷ്ടപ്പെട്ട ' ഓക്സിജന് അണുവായി 

എന്നാല് ഓക്സിജന് 

മാറുന്നു . 

അണുവിനു” സ്ഥിരത 

യീല്പ. അതിനാല് അതു” ഹൈഡ്രജനുമായി 

യോജിച്ചു” ജലമെന്ന സ്ഥിരസംയൃക്തമായി 

മാറുന്ന. ആ രാസ്പ്രവരത്തനത്തില് ഹൈഡ്ര 

ജന് തനെറ ജലക് കോണ് മററാര്ക്കും സംഭാവന 

ചെയ്യന്നില്പ. മറിച്ചു” ഹൈഡ് റജന് തന്െറ 

രു ഇലകീട്രോണും ഓക്ലിജന്്റ ഒരു ഇലക് ഴോ 

ണുമുപയോഗിച്ച്ചൊരു രാസബന്ധം (കോവാ' 

ലന്റ്റ് ബന്ധം) ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നു 

ളള. 1120 മം 1120. 
കുമ്പോഠം ഹൈഡ്റജനു് ഇലക്ട്രോണ് നഷ്ട 

മുണ്ടാകുന്നില്ല__മറിച്ചു" ആകെ രണ്ടു് ഇലക് 

ട്രോണിന്റെറ പങ്ക” കിട്ടി ഹീലിയത്തെപ്പോ 

ജലമുണ്ടാ 

ലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് ഘടന ലഭിച്ചു” കൂടുതല് 

സ്ഥിരത കൈവരുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 

അതായതു” ഹൈഡ് റജന് ഒരു രാസപ്രവര്ത്ത 

നത്തിലും തന്റെ ഇലക”ട്രോണ് മററാര്ക്കും 

വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. മറെറാരു ഇലക്ട്രോ 

ണും കൂടി സ്വീകരിച്ചു” ഹൈഡ് റൈഡഡ്; 

അയണ് (൮൦) ആവുകയോ അതു” സാദ്ധ്യമല്ലെ 

ങ്കില് മറെറാരു ഘടകത്തിന്ററ ഒരു ഇലക്ഴോ 

ണം ഹൈഡ്റജന്ററ ഇലക്ടോണം ഉപയോ 

ഗിച്ചു ഒരു കോവാലന്റു” ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി 

അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായി രണ്ടു” ഇലക”ഴോ 

ണുകളടെ പങ്ക” വാങ്ങി! സ്ഥിരത കൈവരി 

ക്കുകയോ മാത്രമേ ഹൈഡ്റജന് ചെയ്യ, . 

വളരെ ഇലക്ട്രോനെഗററീവു” എന്നും, ഹൈ 

ഡ്റജന്്റ നേരെ എതിര്സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും 

പേരുകേട്ട ഓക്സിജന്െറ അയണീകരണ 

വൈഭവവും (19.68 ടല, ഡു. )ം ഹൈഡ്റജന്റ്റ 

തും (19.666.,) തമ്മില് വെറും 0.02... 

തികച്ചും നിസ്സാരമായ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം 

ആണ്ുള്ളതെന്നതു” വിശ്വസിക്കാന് പലര്ക്കും 

പ്രയാസമായിത്തോന്നിയേക്കും . എന്നിട്ടും സാ 

ധാരണ പറയുക ഓക്സിജന് വളരെയധികം 

ഇലക്ട്രോനെഗററീവും അതേസമയം ഹൈഡ് 

റജന് വളരെ ഇലക് ടോപോസിററിവുമാണെ 
ന്നാണു ! 

ഒരു സംശയം 

ഇവിടെ ന്യായമായ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം . 
എന്നിട്ടെത്തുകൊണ്ടു”് ഹൈഡ്റജന് എപ്പോഴും 

ഇലക'ട്രോണ് പിടിച്ചെടുത്തു” ലൂ ആയി മാറു 

ന്നില്ല” ഇതിനു കാരണം ഹൈഡ്രജനു" ഇല 

ക ടോണോടു” ആകര്ഷണമില്ലാത്തതല്. അതു 
പോലെ ഇതി ന്നര്ത്ഥം ഹൈഡ് റജന് ഇലക 

ട്റോ പ്രതൃത 

ഹൈഡ്റജന് വളരെ ചെറിയ രരു അണു ആ 
ണെന്നതാണു'. 

പോസിററീവാണെന്നുമല്ല. 

ഹൈഡ്” റജനണുവിന്്റെറെ കേ 

നദ്രം ഒററ പ്രോട്ടോണ് മാത്രമടങ്ങുന്നതാണു'". 
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ഈ ഒരു പ്രോട്ടോണിനു' ഒരു (-_) ചാര്ജ് ഉണ്ടാ 
യിരിക്കും. ഒരു ഇലക്ട്റോണ് അണു കേന്ദ്ര 

ത്തിനു ചുററുമുള്ള ഒരു പാതയില് വ്യാപിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. ഒരു ഇലക്ട്'റോണിനു” ഒരു (_) ഉണ്ടു. 

കേന്ദ്രത്തിന്െറ ഒരു (_.-) ചാര്ത്തും പുറമേയുള്ള 

ഇലക'ട്റോണിന്റെറ ഒരു (-) ചാര്ജ്ജും ത 

മ്മില് സമതുലനപ്പെടുത്തിയാണു”് ഒരു ഹൈ 

ഡ്റജന് അണുവിലിരിക്കുന്നതു”. എന്നാല് 

ഹൈഡ്റജന്െറ ഇലകിട്റോണ് വിന്യാസ 

ത്തിന് സ്ഥിരത കൈവരണമെങ്കില് ഒരു 

ഇലക്ട്റോണ് കൂടി കിട്ടി, ഹീലിയത്തിന്റെറ 

ഇലക്ട്റോണ് വിന്യാസം ഉണ്ടാകണം. എ 

ന്നാല് ഈ പ്രക്രിയയില് ഹൈഡ്റജന് അണു 

വിന്്റെറ ( _) ചാര്ജ്, നേരത്തേ ഒന്നായിരുന്ന 

തു” രണ്ടായി , 1000, കൂടുന്നു. ഒററ (-- ചാര്ജ്) 

മാത്രമുള്ള അണുകേന്ദ്രത്തിനു”് ഇരട്ടിയായിത്തീര് 

ന്ന (--) ചാരജിനെ പിടിച്ചുവച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. അതാണു അങ്ങിനെ 

കിട്ടുന്ന [1 അയണിനു സ്ഥിരത കുറയാന് കാ 

രണം. നേരേമറിച്ചു” ഫ് ളറിന് (6) അണു 

ഇപ്രകാരം ഒരു ഇലക്ട് റോണ് കൂടി സ്വീക 

രിച്ചു് ഫ്ളൂറൈഡ് അയണ് (൧) ആകുമ്പോഠം 

അതിന്്റെറ (--) ചാര്ജ്” 11, മാത്രമേ കൂടുന്നു 

ളള. അതാണു് [“് അയണിനു' ല് അയണ് 

ക്കാഠം സ്ഥിരത കൂടാന് കാരണം. 

ഇക്കാരണത്താല് ഭൂരിഭാഗം സംയൃക്തങ്ങളിലും 

ഹൈഡ്റജന് മററു അണുക്കളുമായി ഒരു ജോ 

ടി ഇലക്ട്”റോണ് പങ്കിട്ട്” ഒരു കോവാല൯ന്റ്റ് 

ബന്ധമുണ്ടാക്കി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു. അ 

പൂര്വ്വം ചിലതില് മാത്രം ഒരു ഇലക”ട”റോണ് 

കൂടി സ്വീകരിച്ചു 141” അയണും ഉണ്ടാകുന്നു. 

എന്നാല് ഒററ സംയുക്തത്തിലും രാസ്പ്രവരത്ത 

നത്തിലും ഹൈഡ്റജന് ഹുലക്ട്റോണ് നഷ്ട 

പ്പെടുത്തി ല്ല ആയി മാറുന്നില്ല. 

ചുരുക്കത്തില് ഹൈഡ് റജനെ നിരോഷ്ലീകാരി 

യെന്നു വിളിക്കുന്നതു” തെററാണ. അതു കു 

റേ രാസപ്രവര്ത്തനത്തിലെങ്കിലും ഒരു ഓക്യീ 

കാരിയായി പെരുമാറുന്നു. മററുള്ളവയില് ഓ 

വ്യീകരണമോ നിരോഷ്ീകരണമോ നടത്തുകയയ 

മില്ല. ഹൈഡ്റജന് ഇലക്ട്റോപോസിററീ 

വാണെന്നും എളുപ്പത്തില് ഇലക്ട് റോണ് വി 

ടുകൊടുക്കുമെന്നും മററുമുള്ള തെററിദ്ധാരണകഠം 

കഴിഞ്ഞു. 

റിയവരെ 'പ്പററിയുള്ള പല ധാരണകളും തിരു 

& 

തിരുത്തിയെഴുതേണ്ട കാലം ചെ 

ത്തുന്ന കാലമല്ലെ ഇതു” ? 

ശസ്ത്രക്രിയയില് മുറിവൊട്ടിക്കാ൯ പശ 

ശരീരത്തി ലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകഠം കൂട്ടിചേക്കാനും, ശദ്്ൃക്രീയയാലുണ്ടാ 

ക്കുന്ന മുറിവുകഠം കൂട്ടിചേക്കാനും സൂചിയ്യം പ്രത്യേകതരം നൂലും ഇപ 

യോഗിച്ച” തക്കുന്ന സമ്പ്ൃദായം വളരെ വേഗം അാപ്രത്ൃയക്ഷമാധേക്കാ. 

'“സോവിയററു“സ്റ്റയറോസ്റ്റിയ''” എന്ന പത്രമഠണു” ഈ വിവരം റിപ്പോര് 

ട്” ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”. പ്ൃക്കകരം തൃടങ്ങിയ അവയവങ്ങളില്പോലും 

ഈ പുതിയ പശ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാല്, ഇതുപോലുള്ള അവയ 

വങ്ങളില് നടത്തേണ്ട ശസ്ര്ൃക്രിയകഠം സരളമായി തീന്നിരിക്കുന്നു. 

ഹൃദയം, ശ്വാസകോശങ്ങരം, മൂത്രാശയം, പ്പീഹ എന്നീ അവയവങ്ങളി 
& ് 33 ല് 

ലുണ്ടാക്കന്ന മുറിവുകരം ഒട്ടിക്കാ൯ും ഈ “സര്ജിക്കല് പശ" ഉപയോഗ 

പ്പെടുത്താം. ഈ പശ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം ശസ്രക്രിയകഠം താരത 
[റ 8 

പി 

മോ്യേന കൂടുതല് വേഗത്തില് നടത്തുവാന് കഴിയ്യം. കുറച്ചു കാലത്തിനുള്ളില് 
ഴ് ലം ഴ് ൽ ന ഗ് ി റി 

“പശ” അലിഞ്ഞില്പാതാവുകയും, ഒരു പാടുപോലുമിപ്പാതെ മുറിവു 

ഉണങ്ങുകം ച്െയ്യയുന്നു. 
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തന്മാത്രാജിവശാസ്തം 

ശാപ്സം പുരോഗമിച്ചതോടെ ജീവ 

ശാസ്ത്രത്തിനു കൈവന്നിട്ടുള്ള പുരോ 

ഗതി അത്മതാവഹമാണു്. ശാസ്ത്രജ് 

ഞന്മാര് ജി വശാസ്തരത്തെ നേരിട്ടന്നതു് 

തന്മാത്രകളിലൂടെയാണ്ട്. ഇതിപനയാ 

ണ്ട് തയ്മാത്രാ കിവശാസ്തം ([ഥീഠ1൦- 

ധേദ॥ 810109) എന്നു പഠയന്നതു്. 
ഒരു നൂററാണ്ടു മുമ്പത്തെ ജ്വശാന്ത്ര 

വും ആധുനിക ജിവശാസ്തവും തമ്തില്ആ 

വളരെ വൃത്്യാ ങ്ങളുണ്ട്. അന്നു 

ജഖനെക്കുറിച്ചല്ലം 

ച്ചു അന്വേഷണമാണ് 

സ്ര 

ജിവശാസ്രും 

സ്രൂുജ്ഞയാര്ക്ക് ആധുനിക ജിവശാ 

ജീവികളെക്കുറി 

ജവശാ 

നടത്തിയിരുന്നത്. പഴട്ചവേന് 

വലിച്ചെറിഞ്ഞു, ശാ 

സ്രുത്തിാനറ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങള് 

കണ്ടെത്താന് കഥിഞ്ഞതോഭടട ജീവ 

നെ സംബന്ധിച്ചു പല പൃതിയ അറി 

റു ധൃകളും ലോകത്തിനു ലഭിച്ചു. 

ജിവശാസ്രുത്തിനു ഇന്നു കൈവന്നി 

ട്ടള്ള അത്ഭുതാവഹമായ പൂരോഗതി 

ക്ഷമ കാരണം കഴിഞ്ഞ, ഇരുപതുകൊ 

പ്ലത്തെ നിരന്തരമായ ഗവേഷണങ്ങ 

ളാണ്. ജിവ 

ശാസ്ത്രം മവവികര്െക്കുറിച്ചുള്ള വെറും 

വിവരണങ്ങള് മാത്രമായിരുന്നു. “ഡി 

സ് ക്രീപ് റവയു” ബയോളജി" (൧൭൭- 

അടടത്ത കാലംവരെ 

ല്ഗാഗ്ഗ൦ 81010) യുടെ കാലഘട്ട 
മായിരുന്നു അതു്. ഇന്നു ശാസ്രൂജ്ഞ 

ജീവ 

ചെയ്യു 

താണപടിയായ 

ന്മാര് തന്മാത്രാനിലവാരത്തിരു 

നെ അപഗ്രഥിക്കു കയാണ് 

ന്നത്. ജിവപന്റ 

വൈറസ് മുതല് ഉയര്ന്ന പടികളി 

ലുള്ള മററു ജ്വജാലങ്ങളിരു വരെ,ജീ 

എന് 

രാസ 

വനന്നെറ അടിസ്ഥാനവസ്തു ഡി 

എ എന്നിറിയപ്പെട്ടന്ന 

ദൂവ്ൃയമാണ്ു്. ഡിം എന്ം എ 

വളരെ വലിയ തന്മാത്ൃകഗകൊ 

ണ്ടു നിമ്മിച്ചുതാണു്. വറെൈഡ്ധജനേ 

ക്കാള് തന്മാത്രാഭാരം പതിനായിരക്കു 

ണക്കില് മടങ്ങു വലുതാണ്. ഓരോ 

ഏ തന്മാത്രയും 

നാലേ നാലു നൃക്സിയൊ ടൈഡുകള് 

കൊണ്ടു 

ഡി ഓക്സി അഡിനയിലേരറ് (എ) 

ഡി എന് വെറും 

നിര്മ്മിത മായിട്ടുള്ളതാണു”, 

ഡി ഓക്സി നൈ മിഡയിലേററ് 

(ടി), ഡിഓക്സി സിസ് ററിഡയിലേ 

ററ് (സി), ഡിഓക്സി ഗ്വാനയിലേ 

റവ് (ജി) എന്നിവയാണു” ഈ നാലു 

ന്യൂശ്ലിയൊടൈഡുകള്, ചുരുക്കുത്തില് 

ഇവയെ ക്രമത്തില് എംടി, സി, ജി, 

എന്നു വിളിക്കാം. ഇയനാലു നയൂക്ളി 

ഓയോടൈഡുകളും പ്രതോേകമായ ഒരു 

നിശ്ചിതക്രമത്തിലാണു” തമ്മില് ബ 

ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഓരോ നൃൂശ്ലിയൊ 
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ടൈഡും, പഞ്ചസാര, ഫോസ്ഫ്േ 

ററ്, ബെയ്സ് എന്നിവ ചേന്നുണ്ടാ 

കുന്ന ഒരു സയ്യേക്ത രാസപദാത്ഥമാ 
ി ണ്. ബെയിസുകള് നാലെണ്ണമാണ് 

ഉള്ളതു”. 
െതമയിന്,സൈറേറാസൈന് എന്നി 

അഡിനയിന്, ഗ്വാനയിന്൯ 

വയാണ് ഈ നാലു ബെയിസുകള്. 

1953-ല് ജെ. ഡി. 

എഫ്. എച്ചു”. സി. ക്രിക്ക് എന്നീ 

ശാസ'ത്രജ്ഞന്മാ൪, ഓരോ ഡി, എന്. 

വാററ സണ് 

എ മോളിക്യളിനും 

ക്കള് ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവ 

രണ്ടുപാരശുവതനത്തു 

പരസ്പരം ചുററിപ്പ്പിരിഞ്ഞ് ഒരു 

“സര്പ്പിള ശ്രേണി പോലെ ഇ 

രിക്കും. സെല് വിഭജന സമയത്തു” 

ഡി എന് എ മോളിക്യളിനന്െറ തന്തു 

ക്കള് വേര്പിരിയുകയും ഓരൊ തത്തു 

മൂം ഓരൊ പുതിയ തത്തുവിനെ ഉല്ലാ 

ദിപ്പിക്കുകയും 

യുണ്ടാകുന്ന പുതിയ രണ്ദുഡി എന്എ 

ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ 

മോളികൃയൂളകുളും പഴയതിനന്െറ ശരിപ്പ 

കഡ്റ്യായിരിക്കും. ചല പ്രതേക എന് 

സൈമുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് 

ഡി എന്. എ മോളിക്ൃളകള് വിഭ 

ജിക്കപ്പെട്ടന്നതു്. ജീവന്െറ രാസപ 

ദാത്ഥങ്ങള് കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ പാര 

മ്പര്ൃശാസ്ര്രരംഗത്തു് വമ്പിച്ച പുരോ 

ഗതി കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. അട്ടത്ത കാല് 

ത്തു' പല രോഗങ്ങളെയും 

ണം ജനിതശാസ്രു (ദ ലലലടോത്തി 

നെറ വെളിച്ചത്തില് കണ്ടുപിടിച്ചു 

രീത്തകുന്നു . 

മൂലകാര 

കൃത്രിമ ജീവന പരീക്ഷണശാലയില് 

ഉല്ലാദിപ്പിക്കാമൊ എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞ 

ന്മാര് രലപൃ-ഞ്ഞാലോചിക്കാന് തുട 

ങ്ങിട. സൂഷ്മജാവികള്, ചിഞ്ഞളി 

ഞ്ഞ ഭാതികവസുൂക്കളില് നിന്നുണ്ടാകു 

ശരസ്ത നഅവെന്നാണു പണ്ടു കാലത്തു് 

2൧൫8 

ജ്ഞന്മാറ പോലും കരുതിയിരുന്നതു്. 

പിന്നിട് ലൂയിപാസ്ചര്൪, ഈ തെ. 

റരറായ ധാരണ പര.ക്ഷണം മുഖേന 

തിരുത്തി, ഇന്നു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് ജീ 

വനന്െറ അടിസ്ഥാന പദാര്ത്ഥമായ 

ഡി. എന്. എ. മോളികൂളകള് ഉല്ലാ 

ദിപ്പ്ക്കുവാ൯ കഴിയ്യം. പക്ഷേ ഒരു 

കാര്യം. ജീവനുള്ള പദാത്ഥങ്ങളില് 

നിന്നു മാത്രമെ ഇങ്ങനെ കൃത്രിമ ജീ 

വന൯ ഉല്ലാദിക്കു വാന് കഴിയു. അട്ടത്ത 

കാലത്ത നടത്തിയ പല പരിക്ഷണങ്ങ 

ഉം ആശാവഹമായ ഭാവിയെ വാ 

ഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്. 

കാര്ബണ്, ഓക്സി 

ജന്, 

സള്ഫ്ര എന്നി 

ഫഹൈഡ്രജന്, 

നൈടജന്, ഫോസ്ഫറസ്സ്റ്ം 

മുലകങ്ങളാണു പ്ര 

ധാനമായും ജീവന്െറ അടിസ്ഥാനഘ 

ടകങ്ങള്. ഈ മൂലകങ്ങള് ചേര്ന്നു 

ചില പ്രത്യേക സംയുക്തങ്ങളും പല 

സംയുക്തങ്ങള് ചേര്ന്നു നിണ്ട ചങ്ങല 

പോലത്തെ തന്മാത്രകളും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഉദാഹരണമായി ജീവന്െറ അവശ്യ 

ഘടകമായ പ്രോട്ട്'നുകള് നീണ്ട ചങ്ങ 

ലപോലെയുയള്ള മോളിക്ൃളുകളാണു”. 

ഈ ന്ണ്ട മോളിക്യളകള് ഏതാനും 

സംയക്തങ്ങള് കൊണ്ടുണ്ടക്കപ്പെട്ടവ 

യാണ്. 

നൊ ആസിഡുകള് (ദ്പ്നാ ദ0ഠട) 
എന്നു പറയുന്നു. ഇതു വരെയായി 

ഈ സംയ്യക്തങ്ങളെ അമി 

ഫരുപത്തിയമഷ്ചോളം അമിനോ ആ 
റ ി കണ്ടു പിടിക്ക പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു ഴു 

ഏതാനു അമിനൊ ആസിഡ്യകശ. 

സിഡുക ശ് 

ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിള് യോജിച്ചുണ്ടാ 

കുന്ന ന്വണ്ട 

പ്രോട്ടീന്. 

നൊ ആസിഡ്യകള് തമ്മില് ചേരേണ്ട 

ക് 
മോളിക്യള കളാണു 

എങ്ങനെയാണു” അമി 

തെന്നു തിരുമാനിക്കു ന്നതു് ഡി. എന്. 

എം മോളിക്യളകളാണു. ജീവജാല 



ഞങ്ങള് വളര്ച്ച ആരംഭിക്കുന്നതു” ഒററ 

ഉസല്ലില് നിന്നാണല്ലൊ. ഈ ഒററ 

സെല് വളര്ന്നു പുര്ണ്ണത പ്രാപിക്കുന്ന 

തു് പ്രോട്ടിനുകതുടേയും ഡി. എ൯. എ 

ഡ്യടേയും ജൈവപ്രക്രിയ മുഖേനയാ 

ണര്. 

ജ)വനെ പുര്ബ്ലുമായയം അപഗ്രഥിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് 

ജിവശാസ്തരത്തിനു തനിച്ചു നില്ക്കാന് 

കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാഞുള്ളതു”. കാ 

രണം രസതന്തുത്തിലേയും ഈരജ്ജുത 

നത്രത്തിലേയ്യം അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും 

നിയമങ്ങളും തന്നെയാണു” ജ।വന്െറ 

കാരൃത്തിലും കാണുന്നതു”. ജൈവര 

സതന്ദ്രം (81ഠ- 0സ്്ട്ന) 

ഉരജ്ജതന്ത്രം (8810-൧5!) എന്ന! 
ശാസ്തരശാഖകള് പുഷ്ടിപ്പെട്ടതോടെ ജീ 

മശമൈവ 

ജേരസിപ്പതൂ 

വശാസ്ത്രം പുതിയ പന്ഥാവിലൂടെ ല 

ക്ഷ്ൃത്മലേക്കു കതി ച്ചു കൊണ്ടിരക്കയാ 

ണു". 

സ്ല്ൃത്തില് നല്ലൊരു പങ്കണ്ടു്. 

ഗണിതശാസ്ത്ര (81-ന്) രംഗത്തു” 

ജെ. ബി. എസ്റ്റ്. ഹാള്ഡേ൯ ചെയ്തി 

ട്ടുള്ള സംഭാവന മികച്ചതാണ്. ഈ 

ഗഥ ണിതശാസ്ത്ര ത്തിനും ജിഖവശാ 

ജെ; വ 

പറഞ്ഞതില് നിന്നു നമുക്ക് ഒന്നു” മന 

ജവ ശാസ്ത്രത്തില് മററു 

ശാസ്റശാഖകള്ക്ക് പ്രതേകിച്ച് കൈ 

സ്ത്റിലാക്കാം. 

വരസതന്ത്രത്തിനും ദൈവ ഈരജ്ജുതു 

നത്രത്തിനും വലിയ സ്വാധ നമുണ്ടട്. 

ഉഈ൪ര്ജ്ജത ന്തൃത്തിലേയും ജൈവ രസത 

ത്രത്തിലേയും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും 

നിയമങ്ങളും അറിയാവുന്നവര്ക്ക് ആ 

ധുനിക ജീവശാ സ്റ്രം മറേറതുശാസ്റുശാ 

ഖകളെക്കാളം രസാവഹമായിര യ്ക്കും: 

ഇഗ്ലേണ്ടിന്െറ തെക്കേ അററത്തു് അത്ലാന്തിക്ക് സമുദ്രത്തിന്െറ അടുത്തുള്ള 

ഒരു കൊച്ചുദ്വീപ്. കന്നുകാലികള്ക്കു പ്രസിദ്ധമാണ്. 

തആൂറുകണക്കിനു് പശുക്കളെ കയറവറുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. 

ദ്വീപില് നിന്നു" 

ജേര്സ്ധിയാണു് ഈ 

ദ്വീപ് ലോകത്തുള്ള ഡയറി കന്നുകാലികളില് ഏററവും കൂട്ടതലുള്ളതു” ജേ 

സി വഗമാണു്. ഗ 

പാല് മററും ഏതു് വര്ഗ്ഗം കന്നുകാലികളുടെ പാലിനേക്കാളും സമൂദ്ധമാണു് 

അതില് ശരാശരി ട് % വെണ്ണൂയുണ്ടാവും. രണ്ടു ഗൃയലന൯ ജേഴ്സിപ്പതു വിറ 
ടി] 

പാലിതനിന്നു”് ഒരു റാത്തല് 

ആയ്ഷംക്കാലത്തു”് 90 ടണ് വെണ്ണു കൊടുത്തതായി കണക്കുണ്ട്. 

ഒവണ്ണുയെട്ട ക്കാം. ഒരു പശു അതിന്െറ 

ലേക 

ത്തിലെ ഏതു കാലവസ്ഥയിലും ജേഴ്സിപ്പതശുക്കള് വളരും 

മഠറുപതുക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു് വളരെ മുമ്പ്യ് ഈ വര്ദ്റുത്തിനു്” പ്രായമെത്തു 

ന്നതാണ് മറെറാരു മെക്ക. രണ്ടു വയസ്സായാല് ഇവന്ത്കും കുട്ടിയുണ്ടാവും. 

ഒരു കറവായ്ക്കും 2000 ഗ്യാലന് പാല് നല്കാന് ജേഴ്സിക്കു കഴിവുണ്ട്. 
ഒമ്പതുമെമൽ നിണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുദ്വിപില് നിന്നാണു” ലോകമെങ്ങും 
പരന്നുകിടക്കുന്ന ജേഴ്സിപ്പശുക്കളുടെ ഉല്ഭവം. എണ്ണമല്ല, “ഗുണ'മാണു 
പ്രധാനം, പലപ്പോഴും. 



സി. എസ്. ഐ. ആര്. 

ഇന്ത്യയിലെ ഏററവ്യം വലിയ ശാസ്തസംഘടനയാണു് സീ. എസ് ഐ. 

ആര്. (0൧൩൦ ൨ ടല്ഹ്്നിം ദന 1നഠ്ധടവ്ദ! 86ടല3/൩) അതിന്റെ കീ: 
ഗില് അമനകം നാഷനല് ലാബറട്ടറികളം വ്ജനല് ലാബദട്ടറികളമുണ്ടു്._ 

ഡോ. ആത്മാരാം ആണു ഡയ റദ൪ ജനറല്. മു൯ഡയരക്ട൪ ജനറലായിരുന്ന 

ഡോ. ഫുസ്സ്നെയിന൯ു സഹിറിനന്െറ നയപരിപാടികള്കക്കെതിരായി ഡോ. ആ. 

ത്മാരാം തിരിഞ്ഞിരിക്കയാണു. ചെറുപ്പക്കാരായ ശാസ്രരൂജ്ഞന്മാരെ അവ 

ഗണിക്കുക, തട൯റ വരുതിയില് നില്ക്കാത്തവരെ നിരുത്സാഫടപ്പട്ടത്തു കു. 

യും രാജിവെക്കുന്നതുവരെ അവരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യക ഇതൊക്കെയാ 

ണു” ആത്മാരാമിന്െറ അടയുകള്. 

ആത്മാരാമിനെറ പ്രവത്തനങ്ങളോട്ട യോജിക്കാന് കഴിയാതെയ്യം, വൃക്തര്ഃ 

പരമായ ചില കാര്യങ്ങളെ മുനനിത്തിയയം, താഴെ പറയ്യന്നവര തങ്ങളുടെ 

സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു: ജി. എസ്. ചൌധുരി(ഡയരക് ടര്, റീജനല് 

റിസര്ച്ച് ലാബറട്ടറി, ഭൂവനേശ്വര) ; ഡോ. ജി. എസ്. സിന്ധ,(ഡയറക്ര്ം, 

റിജു: റിസ. ലാബഠവട്ടറി, ഫൈദ്രരബാദ് ); ഡോ. ഫരിനാരായണ് (ഡയക് 

ടര, നാഷനല് ജ്യോഫിസിക്കല് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്, ഹൈദരബാദ്); 

ഡോ. ബി. ആര്. നിജവാന് (നാഷനല് മെററലര്ജിക്കല് ലാബറട്ടറി, 

ജം ഷഡ് പുര); ഡൊ. എം. എം. സൂരി(സെന്൯ടല് ടെക്കനിക്കല് എന്ജിീറി 

ങ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിട്ടുട്, ദരഗാപൂര്൪); ഡോ. അമര്ജിത്സ ങ് (ഡയര 

ക് ട൪, സെന്ട്രല് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന് ജിനിറിങ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിട്ടയ 

ട് പിലാന. 

വാസ്തവത്തില് ൫5164 ലെന്താണു നടക്കുന്നതെന്നറിയാ൯ 1968-ല് മുന്. 

ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് എ. കെ. സക്കാറിന്െറ നേതൃത്വത്തില് ഒരു കമ്മിററിയെ 

നിയോഗിച്ചു. നാലു മാസംകൊണ്ടു റിപ്പോര്ട്ട കൊട്ടക്കാനാണു ആദ്യം പറ 

ഞ്ഞതു”. പക്ഷെ, ഇതുവരെ റിപ്പോര്ട്ട കൊട്ടത്തിട്ടില്ല. 32 ദേശിയ ലാ: 

ബറട്ടറികളിലും എന്തെല്ലാമോ ച്ഞ്ഞനാറുന്നുണ്ടെന്നു കേള്ക്കുന്നു. 

നമ്മുടെ ശാസ്രരജ്ഞമ്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഭരണാധികാരികളായാല് ഒരു. 

തരം “യജമാന ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. സയന്സ് കാര്യങ്ങള്, സെക്രട്ട 

രിയററിലെ ഫയലുകള് നിറച്ചെഴതേണ്ടവയൊ, അവസാനം ഒരു സെക്ര 

ട്ടറിയോ മന്ത്രിയൊ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടചയൊ മാത്രമല്ല. അങ്ങിനെ നടത്തി 

യതിനന്െറ ഫലമാണു സി. എസ്. ഐ. ആര് ഇന്നനുഭവിക്കുന്നതു”. 

സക്കാര്ലെവലില് പകാത്യങ്ങള് നടക്കുന്നതുപോലെയാവരുതു് നമ്മുടെ 

ശാസ്ര്രൂ-ഗ വേഷ ണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവത്തനം. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും 

സംഘടനകളം ഇതില് നിന്നുള്ള പാഠം പഠിച്ചെങ്കില് എത്ത നന്നായി 

രുന്നു! 
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ച്ച് 

റേഡി യോടെലിമെടി 
[തത്

തി 

അംപ്പളോ 12 ന്െറ വിജയകരമാ 
യ ചാന്ദ്രദാത്ൃയവും, റഷ്യ വിട്ടയച്ചു 

തുക്രോപഗ്രഹങ്ങളുടെ കിടയററ പ്ര 

വര്ത്തനങ്ങളും, അട്ടത്തകാലത്തു”് ബ 

ഹിരാകാശ പരയവേഷണത്തില് അഭ 

തപൂവ്വമായ നേട്ടങ്ങളണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് . 

ഭാമികനിയന്ത്രണാലയങ്ങള് ഈവക 

നേടങ്ങളില് സുപ്രധാനമായ രുപ 

ജംവഫഹിക്കുന്നു. അനന്തദുരതയിലാിരുന്നു 

കൊണ്ടു് ബഹിരാകാശവാഹ നങ്ങ 

ടെ ഗതി വിഗതികള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന. 

ആകാശവാഹനങ്ങളുടെ ബഹുവിധ 

മായ പ്രവത്തനങ്ങളെക്കറിച്ചു” കൃതൃ 

വും വിശദവുമായ വിവരങ്ങള് ശേ 

ഖരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ 

ത്തിനന്െറ ക്രമരഹിതമായ പ്രവത്തനം 

ശരിയാക്കുന്നു നേരത്തെ നിര്ണ്ണുയി 

ച്ചിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനക്രമങ്ങളില് വേ 

ണ്ട തിരുത്തലുകള് വരത്തുന്നു. ബഹി 

രാകാശചാരികള്ക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയ 

ങ്ങള് ദൂരീകരിക്കുന്ന. അവരുടെ ഓരോ 

ചലനങ്ങളും പ്രതേകം ശ്രഭ്ധിക്കുന്നു. 

അവരുടെ രക്തസമ്മര്ദ്ദം, ശരിരോഷ” 

മാവു”, 

പോലും അളക്കാന് കഴിയുന്നു. ഇങ്ങ 

നെഒരു നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങള്, ഭാമിക 

നിയന്തൂണാലയങ്ങള്ക്ക് ചെയ്ത തിക്കു 

വാനുണ്ട്ം 

ഹൃദയസ്പന്ദനം എന്നിവ 

റേഡിയോ ടെലിമിടിയയുടെ സാങ്കേതി 

ക വിദ്യയിലുണ്ടായ വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങ 

ളാണു” ഭരമിക നിയന൬ണാലയങ്ങള് 

ക്കു് ഇതിനുള്ള കഴിവ്യണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കു 

ന്നതു്. ദൂരമാപനത്തിലും, നിയന്ത്രണ 

ത്തിലൂമുള്ള ഒരു കലാവിദയയാണിതു്. 

വാതകം, വൈദ്യതി എന്നിവയുടെ 

പ്രയോഗത്തിലും, ഉപകരണങ്ങളുടെ 

നിര്മ്മാണ കൌശലത്തിലും, പ്രവാഹ 

നിയന്ത്രണം പരമ പ്രധാനമായ പെ 

ട്രോളിയത്തിനേറയും, മററു രാസവസ്തു 

ക്കളുടെയും ഉല്ലാദന പുര്ഖ്ലുതയിലുമാ 

ണ് ഈ വിജയങ്ങള് കുടികൊള്ളന്ന 

തു്, പ്രവാഹനിരക്കു്, ഉഷ്ണുതം മര്ദ്ദം 

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് വിവിധ നിയ 

നത്രക സ്ഥാനങ്ങള് ഈനം കൂടാതെ പ്ര 

വത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധി 

ക്കണം. പദ്ധതിയുടെ വിജയം ഈ വ 

ക കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കു 

ന്നതു്. 

ഉപദേശം 

ആകാശവാഹനങ്ങളിലെ ഉപകരണ 

ങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം, അവയുടെ പുറ 

മെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മര്ദുത്തിന്െറ 

വിശകലന, വാതകരന്ധ്രങ്ങളീലെ 

അളവൃകള്: എന്നിത്യാദി പല ഘടക 

ങ്ങളും ഒരേ സമയം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി 

വരും. ശോധനാസ്ഥാനങ്ങള് ആകാ 

ശവാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളി 

ലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു മെങ്കി 

ലും, എല്ലാഅളവുകളും ഒരേ നിയന്ത്ുക 

ഫലകത്തില് നിന്നും എട്ടക്കേണ്ടിവരും 

എന്നു തന്നെയല്ല "ദൂരം" പ്രത്യേകം പ 
രിഗ ണിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. പറക്കലില് ഓ 
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രോ വൈമാനികനും, പുതിയ പൃതിയ 

ആകാശവാഫഹഫനങ്ങളായിരിക്കും കൈ 

കാര്യം ചയ്യേണ്ടിവരുന്നതു്. ഓരോ 

വാഫനത്തിലുംം യാന്ത്രികവും, വൈ 

ദൃതവും, ഇലക്”ട്രോണികവും ആയ 

അനേകായിരം ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരി 

ക്കും. ഈ ഭാഗങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രവ 
ത്തനം ഭൌമികനിലയങ്ങളില് നിന്നു 

അതി 

തുടര 

ണോ, ഭരതോതാവളത്തിലേക്കു മടങ്ങ 

വേണം നിരിക്ഷിക്കേണ്ടതു”. 

നെറ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗതി 

ണോ എന്നു” വൈമാനികനെ ഉപദേ 

ശിക്കേണ്ട ചുമതലയും നിയന്ത്രണാല 

ഇതും 

ട്രിയുടെ ഒരു പ്രവത്തനഭാഗമാണു്. 

യങ്ങള്ക്കുള്ളതാണു', ടെലിമി 

ഏരോസ് പേസ് 
ടെലിമെടി 
മനുഷ്യനെ കയററിയതൊ അല്ലാത്ത 

തോ ആയ റോക്കററുകള്, മിസ്സ്സൈലു 

കള്, ഉപഗ്രഫങ്ങള് എന്നിവയുടെ ആ 

വിറരഭാവത്തോടുകൂടി ടെലിമിഴിയുടെ 

ഉപയോഗം ദിനംപ്രതി പെരുകിവ 

രുന്നു. വളരെ വേഗം നിരവധി അള 

വൃകള് ഒരേ സമയം നിരവഹിക്കേ 

ണ്ടിവരുന്നും വാഫനങ്ങള് സഞ്ചരി 

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഗ തന്നെ യഥാ 

സമയം ഈ അളുധൃകളുമടെ ഫലങ്ങള് 

മനസ്സിലാക്കുകയും, കവൈമാനികനെ 

അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആദഃകാ 

ലങ്ങളില് നിരിക്ഷണ സ്ഥാനങ്ങള്ക്കും 

നിരിക്ഷകനു മിടയ്ക്ക് റേഡിയോബന്ധം 

അവശ്യം ആവശ്ൃമായിരുന്നില്ല. എ 

ന്നാല് ഗ്രഫാന്തര യാത്രയുടെ ഈ കാ 

ലഘട്ടത്തിര അനുസ്യൂതമായ റേഡി 

യോബന്ധം അനിവാര്യമാണ്. ഇവ്വ 

കാരം ഇടതടവില്ലാതെ േഡിയോ 

ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാ 

ണ് റേഡിയോടെലിമിട്രി, ഈ ബന്ധ 
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ത്തെ എയറോസ്പേസ് ടെലിമിടി 
യെന്നു വിളിക്കുന്നു. 

റേഡിയോ ടെലിമിദിയെ മൂന്നു ഭാഗ 

ങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1. സംജ്ഞാസ്വികമണികള് (ദ0ട- 

റ്ധ൦ല/ട) 

സ്വികരണികള് അവയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന 

പരിമാണങ്ങള് സംവേദനാത്മകമാ. 

യി സ്വികരിച്ചു വൈദ്ൃത സംജ്ഞക. 

ളാക്കി (൧3ഠഠ ടറൃ0ദട) മാററുന്നു. 

2. പ്ര ക്ഷേപണി 

സ്വികരണികളില് നിന്നുള്ള വൈദ്യത 

സംജ്ഞകളെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന 

ഭാഗമാണു” പ്രക്ഷേപണി. 

3, വിശകലനി 

ലഭ്ൃമാകുന്ന അടയാളങ്ങളെ അപഗ്ര 

ഥിച്ചു് നിരീക്ഷകനായി പ്രദര്ശിപ്പി 

ക്കുന്ന ഭാഗമാണു” വിശകലനി. 

സംജ”ഞാസ്വിീകരണികള് 

ഒരു പുതിയ മിസൈൽ പരിക്ഷിക്കുന്നു 

ഓവന്നിരിക്കട്ടെ. ആസുത്രണ വിഭാഗ 

ത്തിലെ ഫ്ഞ്ചിനിയരര്ക്ക് അതിന്െറ 

ത്വരണം (ദഠഠല/911ഠ0൩) 
അനു 

വേഗത, 

ബഹിര്ഭാഗത്തെ ഉഷ്ണതം, 

ഭവപ്പെട്ടന്ന മര്ദും എന്നിവകക്കാ 

രൃങ്ങള്ക്കു പുറമെ അതി 

ന്െറ 

ചുവ൮കയാണോ എന്നു; മററുമറിയേ 

അതു് 

അക്ഷതലത്തിലാട്ടകയാദണാ, 

ണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഇവശഓാരോന്നും അ 

ഒക്കുന്നത്നു്് പ്രത്യേകം പ്രത്യകം 

സംജ്ഞാസ്വികരണികള് ഉണ്ടായിരി 

ക്കണം. ഈ  ഉദ്ദേശങ്ങള്ക്കായി 

സ്ട്രേന്ഗേജ് (500 റൃധദറൃട) തെര 

മോ കപ്പിള്സ് (1ലന്നഠഠോഥ്ഥിടട) 
ഗൈറോസ്പ് (൭05) മര്ദദുമാപക. 
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ങ്ങള്, കമ്പനസ്വികരണികര് (ഥ്ഥ/3- 

൫0൩ 0101ഡ്വാ5) ത്വരണമാപകങ്ങള് 

(൧൦ഠ%160നടലട) തുടങ്ങിയ നിരവ 

രി ശാസ്ത്രിയോപകരണങ്ങള് ഉണ്ടാ 

യിരിക്കണം. 

ആസൂത്രണ-എഞ്ചിനീയരക്ക് ഇപ്രകാ 

രമുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങളില് 

നിന്നുള്ള പരിമാണങ്ങള് ഒരേ സമയം 

അളവുകളുടെ 

സംഖ്യ വദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരണമായീ 

അളക്കേണ്ടതായിയവരും. 

സംജ്ഞാ സ്വികരണികളം, അതോടനു 

ബന്ധിച്ച മറവുപകരണങ്ങമളും മിസ്റ്സ 

ലില് സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും. തന്മ, 

ലം അതിന്െറ ഭാരം വര്ദ്ധിക്കും. 

ബഹുവിധമായ അടിസ്ഥാന വിവര 

ഞ്ങള് ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെ 

യ്യാന് റേഡിയോബന്ധം അപരധ്യാപ! 

മാണെന്നതു” രണ്ടാമത്തെ നസ്യൃനതയാ 

ണ്. ഒരേ പറക്കലില് ആളക്കേണ്ട 

പരിമാണങ്ങളെ വകതിരിച്ചു്” ടെലി 

മിട്രി എപ്ചെനിയറും ആസൂതതൂണ എ 

ഞ്ചിനിയവും കൂടി ചര്ച്ച ചെയ്ത് തിരു 

മാനങ്ങള് എടുക്കുന്നു. സംജ്ഞാസ്വിക 

രണികളുടെ വലിപ്പവും ഭാരവും കുറ 

ച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിനു” സ്ഥിരമായ 

യത്നം നടത്തിവരുന്നു. തന്മൂലം കൂട്ട 

തല് കൂട്ടതല് സംജ്ഞാസ്വികരണിക 

ളെ ഒരേ ഉപകരണത്തില് ഉപ്പെട്ട 

ത്തിന് കഴിയും. 

പ്രമാണപ്രദക്ഷപചണം 
(2ദദ ഗദഥടമ്പ്ടട!ഠന) 

വിവിധങ്ങളായ സംജ്ഞാസ്വികരണി 

കളില് നിന്നുള്ള സംജ്ഞകളുടെ സ്വാ 

ഭാവം വിഭിന്നമായിരിക്കും. സംജ്ഞാ 

നിയന്തരകങ്ങളുടെ (51റുനദ। ഠഠനഠ/0- 
ഠ0ല/ട) സഹായത്താൽ ഇവയെല്ലാം 

പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിലും നിലവാര 

ത്തിലും കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടന്നു. ഓരോ 

വൈദ്യത സം ജഞ്ഞയ്ത്കും ഒരോ ഉപവാ 

ഹക (ടല ദേലില) മുണ്ടായിരിക്കും. 
ഉപവാഫകങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുഖ്ൃയവാഫ 

കാ അഥവാഒരു പ്രധാന റേഡിയോ 

ബന്ധവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. മുഖ്യ 

വാഹകത്തിനു്”് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് 

കഴിയുന്ന വിധം ഉപവാഹകങ്ങളുടെ 

എണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചു പരിമാണങ്ങള് 

പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. 

സ്പന്ദനങ്ങളടെ സംയോജന നിയമ 

(വഡടം ാഠ്ല നഠഠ്ധ്ദല്ഠനുമപയോ 
ഗിച്ച് നിരവധി ഉപവാഹകങ്ങളെ 

ഒരു പ്രധാന വാഫകമത്തില് സന്നിവേ 

ശിപ്പിച്ചു് കൈകാര്യം ചെയ്യാംം ഏക 

പക്ഷീയമായി മുഖവാഫകത്തിന്െറ 

ഫ്മിക്വ൯സി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത 

ലൂ. നിരവധിഭിന്നങ്ങളായ ഉദ്ദേശ്യ 

ങ്ങള്ക്കായിറേഡിയോ വാത്താ വിനി 

മയം ഉപയോഗപ്പെട്ടത്തിവരുന്നു. പ 

ക്ഷേ തിക്കും തിരക്കും ഒഴിവാക്കുവാന് 

അവയ്ക്ക് പ്രതോയകം പ്രതേകം ആവ്വ 

തതി ബാന്ഡുകള് ( ദസ 

ഥാദനഠ്ട) നല്കണം. അന്താരാഷ്ടധാര 

ണയനു സരിച്ചു റേഡിയോ ടെലിമിടി 

ക്കു മാത്രമായി 24 ആവൃത്തി ബാന് 

ഡൃകള് വത്തപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നു. അതായതു” 30ാനട മുതല് 

34,000 നട വരെയും 50൬൦5 മുതല് 

400ന൦/ട വരെയുമുള്ള 
ബാന്ഡുകള് റേഡിയോ 

നിക്കി 

ആവൃത്തി 

ടെലിമീട്രി 
യില് മുപയോഗപ്പെട്ടത്തിവരുന്നു. നി 

രക്ഷണ വിധേയമായ വാഹനം ഈ 

ആവ്ൃത്തിയ്ക്കിടയിലുള്ള റേഡിയോ 

പ്ര ക്ഷേപണങ്ങള് മാത്രമെ അയയ്ക്കുക 

യുള്ള. ഈ ഉദ്ദേശത്തെ മുന്നിര്ത്തി 

ബഫിരാകാശ വാഫനം മററു റേഡി 
യോ തരംഗങ്ങള് ഉളവാക്കി അന്തരി 
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കഷടത്ത പ്രക്ഷയബ്ബ്ധമാക്കാതിരിക്കത്ത 

ക്കവണ്റ്ും അതിസൂക്ൃമായ ഒരു ആന്റി 

ന (൧,൨൦൨) 
ണം. ഈ വോേടമ്യോമതത്തുവിനന്െറ നിമ്മാ 

കൂടി വഫിച്ചിരിക്ക 

ണവും സ്ഥാപനവും ഉയന്ന കഠമ്മകു 

ശലത ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കലാവിദ്യ 

യാണ്. ആകാശ വാഹനത്തില് നി 

ന്നുള്ള വ്രക്ഷേപണങ്ങള് ഭാമിക നി 

ലയങ്ങള് സ്വികരിച്ചു ഉപവാഹക 

ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. പ്രത്യേ 

കഠ പ്രത്യേകം സംജ്ഞാ സ്വീകര 

ണിക നല്കിയ സംജ്ഞകള് വെ 

വ്വേറെ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണും അവ 

യെ പുന: സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. 

ഈ വൈദ്യത സംജ്ഞകളെ ടേപ്പൂ 

റിക്കാര്ഡിലോ, കടലാസും മഷിയു 

മുപയോഗിച്ചുള്ള റിക്കാരഡിലോം ഓ 

സിലോസ്സ്ോപ്പിലോ പകര്ത്തി പ്രദര 

ശിപ്പിക്കാവുന്നതാണു'. ആശോികപരി 

വാഫമുപയോഗപ്പെട്ടത്തി സംഖ്യാരൂ 

പത്തിലും ആവിഷ്കക്കരിക്കാം. 

ഭാമികനിലയങ്ങളിലുള്ള സിമായന്ദ്ൂു 

വല്ക്കരണം. (ദാ 105ധണ൦ണ- 
19000) വളരെ സങ്കീര്ണ്ണമായ വൈ 

ദൂത പരിവാഫങ്ങളുടേയം, ടേപ്പറി 

ക്മാരഡുകളുടേയ്യം, 

റുകളുടേയും, അതുപോലെയുളൂള പല 

ആംശികകംപ്യൂട 

ഉപകരണങ്ങളുടേയും പുരോഗതിക്ക് 

കാരണമായിട്ടണ്ടു്. അവിശ്വസനിയ 

മായ വേഗതയില് കണക്കുകള് ചെയ്തു 

തിരക്കാ൯ കഴിയുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ 

നിര്മ്മാണത്തോടുടകൂടിയാണു” നിരീക്ഷ 

ണപ്പറക്കലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവര 

ങ്ങള് നമുക്ക് ശേഖരിക്കാന് കഴിഞ്ഞ 

തു”. മിസ്റ്സൈലുകളേയോ ബഹിരാ 

കാശവാഹനങ്ങളേയോ നിയന്ത്രിക്കു 

വാനോ നയിക്കുവാനോ മനുഷ്യന് 

൧ 

സ്വയം ചെയ്യുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകള് 

കൊണ്ടു ഒരു കാലത്തും സാദ്ധ്യമായ്ന്ന 

തല്ല. 

ആദാംകാലങ്ങളില് വിട്ടയച്ച ഉപഗ്രഹ. 

ങ്ങളില് നിന്നുള്ള 90-ല് കുറയാത്ത 

സന്ദേശങ്ങള് ഒരേ സമയം സ്വീ 

കേള്ക്കുമ്പോള്. 

നാമത്തുത പ്പെട്ടപോകും. ഇന്നു” സന്നദേ 

ശങ്ങളടെ എണ്ണം പെരുകിവരുന്നു. 

ഗഗനപചാരികുളടെ ഹ്ൃദയസ്തുന്ദനനിര 
ി 

കരിച്ചിരുന്നു വെന്നു 

ക്ര, അവരതടെ രക്തസമ്മര്ദ്ദം, ശരി 

പോലം 

പ്വെട്ടത്തേണ്ടിയിരിക്കന്നു. 

രതാപം എന്നിവ രേഖ 

വദ്ൃയശാ 

സ്തൃത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ 

വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനക 

ളാണ്. 

ഇന്ത്യയില് 

റേഡിയോ ടെലിമിടിയുടെ കാര്യ, 

ത്തില് ഇന്ത്യ എവിടെ നില്ലുന്നുലെന്ന 

ല്ല? 

രക്ഷക്കും ഉതകുന്ന റോക്കററുകളം മി 

ശാസ്ത്രീ നാവശ്യങ്ങള്ക്കും രാജ്യ 

സ്റസ്റൈലുകളും, ഉപഗ്രഹങ്ങളും നാമിന്നു 

ണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രവര്ത്ത 

നത്തെക്കുറിച്ചം ഉപരി അതന്തരിക്ഷ 

ത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുവാന് നാമുംറേ 

ഡിയോ ടെലിമിട്രി വികസിപ്പിച്ചെ 

ടത്തിട്ടുന്ടു്. ടേപ്പുറിക്കാരഡുകളെ സം 

ബന്ധിച്ചിടത്തോളും അതിന്െറ പല 

ഭാഗങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി നാമിന്നും വീ 

ദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്യിക്കുന്നു. സം 

ഇതോ സ്വികരണികളം, മററുപകരണ 

ങ്ങളും നാമിവിടെത്തടന്ന വികസിപ്പി 

ച്ചെട്ടത്തിട്ടണ്ടു്. 1970 ല് 

ഉപഗ്രഹയുഗത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കു 

മ്പോള് പുറഠംനാട്ടകളോടൊപ്പം നില്ല, 

മെന്നു പ്രത്യാശിക്കാം. 

നാമും 



വറ) താണ് സിനിമ? സിനിമയ്ക്ക് പ 

ല നിര്വചനങ്ങളും കൊട്ടക്കാം. ദൃശ 

യും ശ്രാവ്യവുമായ വസ്തുതകളും കലാ 

പരിപാടികളം സമ്മേളിച്ചു പ്രവര 

ത്തനം യാന്തികുമായി നടത്തുന്ന ഒരു 

വ്ൃവസായമാണു് സിനിമ എന്നു സാ 

മാന്യമായി നിരവചിക്കാംം 

മററുള്ള കലകള്ക്കെന്നപോലെ സി 

നിമന്ത്കും അതിന്െറ പ്രാരംഭദശയില് 

പല ന്യൂനതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്തു 

ദകാലങ്ങളില് ചിത്രങ്ങളെ ചലിപ്പി 

ച്ച് സ്വാഭാവികത 

വരുത്തിക്കാണിക്കു 

കയായിരുന്നു. നി 

ശബ്ദ ചിത്രങ്ങളുടെ 

കാലഘട്ടമായിരു 

ന്നു അതു”. അതിനു 

ശേഷമാണു” സം 

സാരിക്കുന്ന ചിത്ര 

ങ്ങള് വന്നതു്. 

സിനിമാ 
ഫിലിം 
പ്രദശനങ്ങളും അ 

ത ന്നനുസ്പൃതങ്ങളാ 

യ ശബ്ദങ്ങളും ഫോ 

ട്ടോ ഗ്രാഫിമൂലം റി 

ക്കാഡു ചെയ്തിട്ടുള്ള 

സെലുലോയിഡ് 

ആണു് സിനിമാഫിലിം., ഫിലിമില് 

ക്യാമറകൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഒറി 

ജിനല് നെഗററിവില് നിന്നും എത്ര 

പ്രതികള് വേണടമങ്കിലും പ്രിന്വ്വ് 

അതിന്െറ 

പുന:പ്രദരശനം ആണു നാം വീക്ഷി 

ക്കുന്നത്. 

൭ ചയ്യകെട്ടക്കാവുന്നതാണു'. 

ആസിഠേറററും നൈടടേററും ഉപയോ 

ഗിച്ചാണു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നതു”. ആ 

സിറേററവ്സ് ഫിലിം പെട്ടെന്നു തിപി 

ടിക്കാത്തവയും നൈടേററു ഫിലിം 

പെട്ടെന്നു തിപിടിക്കുന്നവയും ആണ്ട്. 

ഫിലിമിന്െറ തരങ്ങള്: അതിന്െറ 

അളവനുസരിച്ച് 70ന്നം 3-നനം 

1 നന. “ബ്ണം എന്നിവയാണു്. ഈ 

അളവ്യ് ഫിലിമിനെറ ഒരരികു മുതല് 

എതിര് അരികുവരെയുള്ള ശരിയായ 

വിതിയെ കുറിക്കുന്നു. ഇതില് 70൬ 

ഫിലിം നിര്മ്മാണത്തിനും പ്രദര്ശന 

ത്തിനും വളരെരചച 

ലവുള്ളതിനാല് ഒ 

ന്നാംകീട തിയേററ 

റുകളില് മാത്രമേ ഉ 

പയോഗിക്കുന്നുള്ള. 

അതിന് താഴെക്കി 

3 നന 
സ്റ്റാന്ഡാര്ഡ് സ്യ 

ടയ്യിലുള്ള 

ണ്ട് ഫിലിമാണ് 

തിയേറററുകളില് 

സരവ സാധാരണ 

യായി പ്രച്ചാരത്താി 

ലിരിക്കുന്നതുള്. 35 

൬൩൬ ഫിലിം പ്രദര് 

ശിപ്പിക്കുന്നയയന്ത്രാ 

പകരണങ്ങള് മുത 

ലായവയെ പററി 

ഇനി പരാമർശി 

ക്കാം. 

ഒരു റീല് ഫിലിമിന് (൧. 6൦൦ ഠ് 

1൬) സാധാരണ ആയിരം അടിവരെ 

നള മൂണ്ടായിരിക്കും, ഒരടി ഫിലിമില് 
106 ചിത്രങ്ങളും, ഒരു സെക്കന്റു സമ 
യം ഭഒകാണ്ടു് ഭപ്രാജക്ടറില്കൂടി ഓ 

ടുന്നതു” ഒന്നര അടി ഫിലിമും, പത്തു 
മിനിട്ടില് ആയിരം അടിയും, എന്നാ 

3൭ 



ണു” കണക്കാക്കിയിട്ടള്ളത്മ്. ഒരിക്കല് 
പ്രദര്ശനം നടത്തിയ ഫിലിം വീണ്ടും 
ചൃററിയാണു” പുന:പ്രദര്ശനം 
ത്തേണ്ടതു”. 

നട 

പ്രൊജക്ടറിനെറ തരം അനുസരിച്ചു് 
അതില് പ്രദരശനത്തിീനു” ഫിലിം ഉ 
പയോഗിക്കുന്നു. 350൬ ഫിലിം വ്ര 
ദര്ശിപ്പിക്കുന്ന പ്രെജക്ടറുകളെ --വ 
ഹിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കാവൃന്നവയെ 

പോര്ട്ടബിള് (0൧01111൦) എന്നും 
തിയേരററുകളിലും മററും സ്ഥിരമായി 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടള്ളവയെ സറ്റാ൯ഡേര്ഡ് 

ഒപ്രാജക്ടര എന്നും 

ഓാവ്യന്നതാണു്. അവയെത്തന്നെ കാര് 

തരം തിരി 

ബണ ആക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയെ 

ന്നും പ്രൊജകഷന ലാമ്പ് ഉപയോ 

ഗിക്കുന്നവയെന്നും രണ്ടിനത്തില്പ്പെട്ട 

ത്താം. 

യന്ത്രങ്ങള് നടത്തുന്ന വിധം 

(റ്ദസ്ഥ ഠ്ല്ഥഥാഠ ൭൮൭൫൩) .പൊതു 
വില് ഓരോ യന്ത്രത്തീന്റെയയും ഏതെ 

ങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മോട്ടോര് ഉപയോ 

ഗിച്ച് തിരിക്കുമ്പോള് അതിനോടു ബ 

ന്ധപ്പട്ടുള്ള മറ്റ, ഭാഗങ്ങളും തിരിയുന്നു. 

അഖടയെ ക്രമികരിച്ചിട്ടള്ളതു് ബല്ട്, 

ചെയിന്, ഗിയര് ഏന്നിവകൊണ്ടാ 

ണു്. സിനിമാ പ്രൊഴക്ടറുകളും അ 

തിരു നിന്നും ഭിന്നങ്ങളല്ല. ഗിയര് ഉ 

പയോഗിച്ചുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് മററു 

വിധങ്ങളിലുള്ള വയെക്കാള് കൂട്ടതല് 

കാലം കേട്ടകൂടാതെയ്ും പെട്ടന്ന് അ 

പകടശങ്ക കൂടാതെയും കെകാരതൃം 

ചെയ്യാവുന്നതു”. 

സണ്ടു് ഫിലിം പ്രൊജക്ടര് 
പ്രവത്ത നക്ഷമമായിരിക്കുമ്പോള് അതി 

സ്റെവിവിധഭാഗങ്ങളില് ജ്വലിച്ചുകൊ 
ച റ ഥ് ന ദ് [ [( ണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശധാരയില്പ്പെട്ടു 

0 

ഫിലിമിലുള്ള രേഖകള് വെള്ളിത്തിര 
യിലേയ്ത്കക് ആ നയിക്കപ്പെട്ടന്ന പ്രതിരൂ 
പങ്ങളാണു് ചിത്രവും ശബ്ദവും ചേര് 
ന്നസിനിമാ പ്രദദശനം. അവ രണ്ടും 

ഓരോ പ്രത്യേക 

(വറദന൩്൩നല!) ഏകോപിപ്പിക്കുക (ട൮൩- 
ഡേഠബ്മട) ആണ്. ചിത്രപ്രദര്ശനം 
നടത്തുന്ന ഭാഗത്തിനു”*പിച്ചുര്ഫെഡ' 
എന്നും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവാന് സഹാ 

യിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് സരണ്ടു് ഫെഡ” 
എന്നും പറയ്യന്നു. 

പർച്ചക്രങ്ങള് 
(ടട) ഫിലിമിനെ പ്രൊജ 

ക്ടറില്ക്കൂടി ഓടാന്സഹായിക്കുന്ന 

മാര്ഗ്ഗത്തില് 

തു” പല്ച്ചുക്രങ്ങളാണു”. 

൭ അളുകള് 
(ദഠിലട) 
തരമ്ദള് കൊണ്ടു് വലിച്ചു തള്ളന്ന 

ഫിലിമിനെറ വഴികാട്ടിയായും, ചില 

ഒപ്രാജ ക്ടറിലെ പല്ച്ചു 

ഭാഗങ്ങളില് ചുമട്ടതാങ്ങിയായും ഉരു 

ഉകള് സഹായിക്കുന്നു. 

പിച്ചര് ഹെഡ് 

ഇതിനെ അാഷ്ചായി വിഭജിക്കാം. 1) 

ആ്ക്ഹൌസ, 2)ഫ്കളിക്കര ഷട്ടര, 3). 

ഫില ം ഗേറ്റ്, 4) വിച ചര്ലെന്സ് 

൭) ഇനുറര്മിററന്റു് സപ്രോക്കറവ്സ് 

എന്നിവ. ഇതില് ആദ്യത്തെ നാ 

ലെണ്ണ്ും ഒന്നിനു പിറകെ മറെറാ 

ന്ന് എന്ന ക്രമത്തില് സമാത്തരങ്ങളാ 

യം ഇന്റര് മിററന്റു സ്പ്പോക്കററ് 

ഫിലിം ഗേററിന് തൊട്ടു താഴെയ്യം 

സ്ഥിത ചെയ്യന്നു. ഇവയടെ സമ്മേളി 

ച്ചുള്ള പ്രവരത്തനംമൂലമാണു'” ഫിലി. 

മില ചിത്രങ്ങള് വെള്ളിത്തിരയില്. 

രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതു”. ഹിലിമിലെ 

ചിത്രങ്ങഗള്ക്ക് ചലിക്കാനുള്ള മായിക 

വിദ്യ ഈ സ്പ്രോക്കററിന്െറ പ്രവ. 



ത്തനംമൂലമാണു്സംഭവിക്കുന്നതു”. ഈ 

സ്പ്രോക്കാറിനു് 10 പല്ലു വിതം ഓ 

രോ അരികില് ഉള്ളതില് അരികു 

കളിലെ നന്നാലു പല്ലുകൊണ്ടു് ഓരോ 

ചിത്രം വിതം കരു സെക്ക൯റിന്െറ 

24ല് ഒരു ഭാഗം സമയം കൊണ്ടു” ചി 

തങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വലിച്ചു താ 

ഗെയ്യള്ള സരണ്ടു” ഹെഡ്ഡ്റിലേയ്ക്കു തള്ള 

ത്തക്ക നിലയിലാണ് അതിനെറ 

ഘടനയും പ്രവത്തനവുംം ഈ സമ 

യം ഫ്്ളിക്കര ഷട്ടര അതിന്െറ 

രണ്ടില (81ദഠ65) കൊണ്ട്ട് ഓരോ 

ചിത്രത്തിനെറയ്യം മുകളിലും താഴഴെയ്യ 

മുള്ള വരകള് ([ഴീദല്ധ്നാ !!൩൭ട) വെ 
ൂളിത്തിരയില് പതിക്കാതെ സെക്ക 

ന്നില് 24 ചിത്രങ്ങളുടെ വശങ്ങളിലുള്ള 

48 രേഖകള് (സീദ !നടട) റച്ചു 
കൊണ്ടു് ചുററിത്തിരിയുന്നു. ഇതേ 

സമയം ഫിലിം ഗേററ് ചിത്രങ്ങളെ 

ഒരേ വരിയിലും വലിവിലും പോക 

ത്തക്ക പണ്ണും അതിന്റെ സ്നോറ്റ് (ട1:3൭) 

കൊണ്ടു് നിയന്ത്രിച്ചു വിടുന്നു. ആ 

പ്പോള് ചിത്രങ്ങള് ആക്കില് നിന്നുള്ള 

ഗേററിന്് 

മുന്നിലുള്ള പിക്ച്ചര് ലെ൯സില്ക്കൂടി 

വെള്ളിത്തിരയില് പതിക്കുന്നു. 

സരണ്ട് ഹെഡ് 
ഇവിടെ 

പ്രകാശധാരയില്പ്പെട്ട് 

പിച്ചുരഹെഡ്ഡ്റില് നിന്നും 

വരുന്ന ഫിലിം എത്താന് അല്ലപുസമ 

യം വേണ്ടി വരും. 

ക്രമികരിച്ചാണു” ഫിലിമില് ഫോ 

ട്ടോഗ്രാഫായും സരണ്ട്റിക്കാര്ഡിംഗും 

നടത്തുന്നതു”. ഫിലിമിന്െറഇരു വശ 

ങ്ങളിലുമുമമ ദ്വാരങ്ങളുടെ അരികില് 

ഒരു വശത്തു് ചിത്രങ്ങളോടട്ുടത്തു് കാ 

ണുന്നതു” ശബ്ദരേഖ (9ഠധനാി 03010) 
ആണ്, അതു” ശബ്ദധാരയെ ൭മെ 
ക്രൊഫോണിനന്െറ സഹായത്തോടെ 

മെവദൃത ചലനങഞ്ങളാക്കി പ്രകാശധാ 

അത്രയയം സമയം. 

രകൊണ്ടട് 

ക്ളുതാണ്. അവയെ വിണ്ടും പ്രകാശ 

ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ട 

ധാരകൊണ്ടു് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് 

സെല്ലിന്െറ (6൧0) സഹായത്തോടെ 

മെവദ്ൃത ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കി ആംസ്ലി 

ഫയറിഅക്കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉച്ചുഭാ 

ഷിണിയിരുക്കൂടി വിക്ഷേപണം ചെ 

യ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണു” സിനിമാ പ്രൊജ 

ക്ടറിനെറ സഭണ്ട്ഫെഡിഒന്െറെ സ 

ഹായത്തോടെ സംഭവിക്കുന്നതു്. 

പ്രധാനഭാഗങ്ങള്; 1) എക്സിററ൪ ലാ 

മ്പ്, 2.) ഒപ്ടിക്കള് ലെ൯സ് അസം 

ബ്ളി 3) ഫോട്ടോ ഇലക്്ടിക്കു 

സെല് എന്നിവയാണു്”. ഇവയുടെ പ്ര 

വര്ത്തനം ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കാം. 

എക്സിററര ലാമ്പിലെ പ്രകാശധാര, 

ഒപ്ടിക്ക ലെന്സ് അസംബേ്ളി 

യില്ക്കൂടി, പ്രൊജകൃടറിലൂടെ ഒരു നി 

ശ്ചിത വേഗത്തില് കടന്നു പോകുന്ന 

ഫിലിമിലെ ശബ്ദരേഖയില് പതി 

ക്കുന്ന. അതു” ഫിലിമിലെ ശബ്ദ 

൧60൫ യില് പതാി 

ക്കുന്നു, [[06. യില് പതിക്കുന്ന പ്രകാ 

രേഖയില്ത്തട്ടി 

ശ നാളത്തിന്െറ അളവനുസരിച്ച് ഇ 

ലക് ട്രോണുകള് ആപം്പിഫയറിപ്പേയ്ക്ക് 

വ്രവഫിക്കും. ആംപ്ലിഫയര് അതി 

നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വെള്ളിത്തിരയുടെ 

പിന്നില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഉച്ചഭാഷി 

ണിയിതക്കൂടി ശബ്ദധാരയായി പരിവ 

ത്തിക്കപ്പെടടന്നു. അങ്ങനെ, അതോടൊ 

പ്പം പിക് ച്ച൪ ഫെഡ്റ്റിലെ ഭൂതക്കണ്ണൂാ 

ടിയില് ക്കൂടി ചിത്രങ്ങളും വെള്ളിത്തിര 

യില് സമ്മേളിച്ചു പ്രേക്ഷകരില് സി 

നിമാപ്രദരശനംമുലം അത്ഭതാ നന്ദാനു 

ഭൂതികള് ഉളവാക്കുന്നു. 

മുന്കരുതല് 
സിനിമാ പ്രദശനത്തിനു മുമ്പായി സി 
നിമാ യന്ത്രങ്ങള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാ 
ണോ എന്നു” പരിശോധിച്ച് എല്ലാ 

ലല 



സാമഗ്രികളും രരമമായി കെകകാര്ൃം 

ചെയ്യത്തക്ക നിലയില് വെടിപ്പാക്കി 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു”. എങ്കില് മാ 

ത്രമെ വികലതകൂടാതെ കൃത്ൃയനിവ്വഹ 

ണത്തിന് സൌകര്യപ്പെടടകയയതള്ള. എ 

ടാ സാധനങ്ങളുടെയും നിലനില്ലഅതു് 

രകകാര്യം ചെയ്യന്ന വിധവും, പ്രക 

തിയിൽ നിന്നു മററുപദ്രവകരങ്ങളായ 

മാഗുങ്ങളീല് നിന്നു സൂക്ഷിക്കയയും ചെ 

യ്യന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഫിലി 

മിനെ സംബന്ധിച്ചരിടത്തോളം വെള്ള 

വും തിയും അതിനു് അപകടകാരിയാ 

ണു്. ഫിലിം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തണുപ്റു 

ുലതും ഈവപ്പുമില്ലാത്തതുമായ സ്ഥല 
ത്തായിരിക്കണം. മെഷിനറി എപ്പോ 

ഇം പവ്ലത്തിയാക്കി കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങ 

ളിലും മററു ചില പ്രതേകഭാഗങ്ങ 

തെററുതരുത്തര 

കിലും ആവശ്യാനുസരണം എണ്ണ ഉപ 

യോഗിക്കേണ്ടതാണു”. എങ്കില് മാത്ര 

മേ ഒന്നാംതരം സിനിമാ പ്രദര്ശനം 

സാദ്ധ്യമാകയ്യള്ളു. 

പോക്കററില് പ്പോലും കൊണ്ടു നടക്കാ 

വൃന്നത്ര ലാഘവത്തില് നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 

സിനിമാ പ്രൊജ ക്ടറുകളള്ള ജക്കാ 

ലത്ത് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള്ക്കം മററും 

നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സി. 

നിമാ പ്രൊജക്ടറുകളം; കുട്ടികള്ക്കും 

മുതിന്നവക്കും വെവ്വേറെ തരം തിരി: 

ച്ച നിമ്മിച്ചാിട്ടുളൂള ഫിലിമുകളും നല്ല 

ന്നതിനു മുള സന്മനസ്സ് അധികാരപപ്പെ 

ട്ടവക്കുണ്ടായാല് അതു” വിദ്യാഭ്യാസ 

ത്തിന്നും സര്വതോമുഖമായ സാംസ്ക്റാ 

രികാഭിവൃദ്ധിക്കും സഫായകമായിരി 

ക്ക, 

ബോബെയില് നിഴന്നാരു സ്നേഹിതന് എഴുതുന്നു: 

ശാസ്ത്രകേരളുത്തിലെ പല ലേഖനങ്ങളിലും തെററുകളണ്ടു്. അവ കണ്ടുപിട! 
ക്കാനും തിരുത്താനും ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതു നല്ലതാണു്, ശാ കേരള ം-7. 

(പേ 21-22) അണുകേന്ദ്രശക്തി എന്ന ലേഖനത്തില്ക്കയറിക്കുടിയ ചില 
പിശകുകള് ചുണ്ടിക്കാണിക്കടട്ട, 

1. നൃൂക്സിയര് ഫിഷ൯ രാസപരിണാമമല്ല. 

വാ ൭ 

ഏററവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫഹൈഡ്രജനില് ന്യൂട്രോണ് ഇല്ല. 
മുലകത്തിന്െറ ഫിഷന്, കുറെ നൃൃടോണുകള്, കുറെ എനര്ജി എന്ന് 
പ്രയോഗങ്ങള് ഒഴിവാക്കാവൃയന്നവയാണു്'. 

4. പ്ര 2235-ന്െറ ഭാരം (89--1ഗ) നെറ പിണ്ഡത്തേക്കാള് വളരെ (7) 

അധികമാണ് ! 

ട, ശക്തി എര്ഗിലും.. വേഗത സെകണ്ടിലും ( ₹) പരിഗണിക്കുമ്പോള്. 

പം” ഈ പരിഗണന അനാവശ്യമാണ്. 

അപ്പ്പോഗ കിട്ടന്ന ൬02 മൂല്യം ഏര്ഗിലായ। സെ. മീ. / സെക്കന്റു'. 
ക്കൊള്ളം 

6-2 ; ന (ഗാം): 

6. കുല്ക്കരി---യദമോിയം താരതമ്യപഠനം നന്നായി; പക്ഷെ നിരപേക്ഷ 

മൂല്യങ്ങളടെ അഭാവത്തില് അതു” സാത്ഥകമല്ലാതായി; 450 ഗ്രാം യുറേ 

നിയം 10,1]012 കലോറി ഈഷ്മാവ, തരുമെന്നോ, യയറേനിയം 

ക്ല്ക്കരിയേക്കാഗള് 2.5 മില്യന് ഇരട്ടി ഫലപ്രദമാണെന്നൊ പറയാമാ 

യിരുന്നു. 

൧ ഠഠാ-ടു ച 

യണ. 

ടെററിയ?മൊ “ട്രിഷിയ'മൊ ശരതി? 

ടെഡ്വററിരിയയും ഹെവി ഭെഫൈഡ്രജനും ഒന്നു തന്നെ. 

മൂലകങ്ങളുടെ ന്യക്ലിയസ്സ്റ പ്ലപ-അണു വിനന്െറ നൃക്ണ്ിയസ്സ് എന്നു പറ 



ി 
വി ദ്യാതറിലേ 

ചിട്ട” 

(വൃൃതിയില് കാണുന്ന എല്ലാ വസ്ത്ര 
ക്കള്ക്കും ചൂുടേല്ക്കുമ്പോള് അവയുടെ 

ബാഫൃയരൂപത്തിനു് വൃത്്യാസമുണ്ടാകു 

ന്നു. സര്വ്വസാധാരണമായ ഒരു ഉദാ 

ഹരണം കൊണ്ടു് മനസ്സിലാക്കാം. 

ഒരു സ്ഫടികക്കുപ്പിയയടെ അടപ്പ് കു 

പ്പീയോട്ടറച്ചിരിക്കുകയാണങ്കില് ആ 

കുപ്പിയുടെ കഴുത്തു” ശകലം 

ഈരിയെട്ടക്കാറുണ്ടു്. 

ചൂടാക്കി 

ചൂടാക്കിയാല് 

അടപ്പ് നിഷ പ്രയാസം തുറക്കുന്നതു” 

അതിന്െറ വട്ടം അല്ലം ശൂട്ടകയും അട 

പ്പ് അയഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്നതു 
കൊണ്ടാണു്. ശാസ്ത്രത്തില് ഈ പ്ര 

തിഭാസത്തെ താപപ്രസരം എന്നു പ 

റയയന്നു. ചെസ് കൊണ്ടു ണ്ടാക്കിയിട്ട ള്ള 

ഒരു ദണ്ഡീനു് 0൦00-ല് 100 മീററര് 

നളമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ 

നെ 200% വരെ 

ദണ്ഡി 

ചൂടാക്കിയാല് 

0.352 സെ. മിററര് നളം വര്ദ്ധിച്ചു 

തായി കാണാം. ആ ദ 

മീററര് 

അതായത് 

ണ്ഡിനു 2009-ല് 100.352 

ദാഠ 

വിദ്യാത്ഥികള് അയച്ചു 

തന്ന രണ്ടു കുറിപ്പകളാ 

ണു ഇതു രണ്ടും. ഇത്ത 

രം ച്ചെറിയ കുറിപ്പുകള് 

വിദ്യാത്ഥികളിരല്ു നീ 

ന്നും ക്ഷണിച്ചംകൊ 

ഒളന്നു. 

നിള മുണ്ടായിരിക്കും. ഇതില് നിന്നു” 

ചെമ്പിന്െറ താപദൈര്ഘ്യൃയഗുണകാ 

കാം (110൭3 വ0ലന്ന! ൮൭൭൫5100 

ഠോ61൨6൩) ഗണിക്കാവുന്നതാണ്ട്. 
താപദൈര്ഘ്യൃയവികാസ ഗുണകാങ്കം 

- (നീള ത്തിലുണ്ടായ പരിമാണറ);;- 

(പൂജ്യം ഡിഗ്രിയില് ദണ്ഡിന്െറ നി 

കൂഠ) (4 (ഈഷ മാവിലെ വൃത്ത്യാസം) 

35,2 സെ: മി: 

100 മീ 200 

അതു പോലെ ഇരുമ്പ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി 

പ. 17.൭1 06/൦ 

യ ദണ്ഡിനു് 0൦-ല് 100 മീററ൪ര നീ 

മുണ്ടെങ്കില് 200%. വരെ പചൃടാകു 

മ്പോള് അതിനെറ നിളം 21. സെ; 

മി: കൂടുന്നതായിരിക്കും; അഥവാ ഇ 

രമ്പിന്െറ താപ ദൈര്ഘ്യവികാസ 

ഗുണകാങ്കം 21.6 സെ: മി: (100 മി 

4200) - 10.80 0൦൦ 
വാര് എന്ന ലോഫസക്കരത്തിനു് മേ 

ഇന് 

പ്റഞ്ഞ ഗുണകാങ്കം തിരെ കുറവാണു* 

(1.30 0-6) ചില വസ്തൃക്കള് ചൂ 

രം ടയ 



ടാക്കുമ്പോഗ സങ്കോചിക്കുന്നു. ഇത്ത 

രം പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണകാങ്കത്ത 

നു് സ്യൂനചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ 

ഉദാഹരണങ്ങളില് നിന്നു” വ്ൃക്തമാ 

കുന്നതു” വിവിധ പദാത്ഥങ്ങളുടെ താ 

പദൈ൪ഘ്ൃയവികാസഗുണകാങ്കത്തിന്ത് 

വിവിധ മൂല്യാങ്കങ്ങളാണുള്ളതു രെന്നാ 

ണര്. ഇതിന്െറ മൂലകാരണം വസ്തക്കള 

ഒട തആന്തരികഘടനയിലാണു കിടക്കു 

ന്നതു”. [ഇതിലെ വാക്കുകള് “വിജ്തൊ 

ന ശബബ്ദാവലി'യില് നിന്നെട്ടത്തതാ 

ണ']--കമാര്. 

വായ്യമര്ദും 

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം വായു നിറഞ്ഞ 

താണ്ട്. അതിനെ അന്തരീക്ഷം ഏന്നു 

ചറയുന്നു. ഒരു വാതകം ഏപ്പോഴ്േം 

തുടര്ച്ചയായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

ന്ന തന്മാത്രകരം അടങ്ങീയതാണ്ട്, 

ത്വരീതഥഗതി ഏ്ൃല്പാ ദിശയിലേക്കും 

യില് ചലിക്കും. മറവള്ള തന്മാത്രക 

ഉമായി ക്രട്ടിമുട്ടാതിരുന്നാല് അവ ഒരേ 

ധേഗതയില് നേര്വരിയില് ചലിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കും. പാത്രദിത്തികള."ല് 

തന്മാത്രകം തുഠരച്ചയായി മുട്ടിക്കെട 

ണ്ടിരിക്കു മ്പോം ഭിത്തികളില് ഛുല്പാം 

ചേന്നു മൊത്തമായ മരു അമറരച്ചു ഉണ്ടാ 

വുന്നതിനെ മര്ദം ഏന്ന പറയുന്നു. 

പാതകം ക്രടുതലായിരുന്നാല് ഭിത്തിക 

കില് തന്മത്രേകരം ചെന്നിടിക്കുന്നതു് 

ശ്രടുതലാവും. 

റില് ക്രടുതല് ശ്രൂടടതല് കാററ നീിറക്കു. 

കരു സൈക്കിറം ടയ 

സ്പോംം, മര്ദ്ദം ക്രട്ടതലായിീ അമരത്തു 

സ്പേം ടയര് കട്ടിയായി കാണ്ടന്ന 

തു” അനുഭവമണേല്ലോ. ഒരു വാതക 

ത്തില് തന്മാത്രകംളെപ്പാം ഒരേമാതി 

രിയായിരുന്നാല് ഒരു ക്ഷണത്തില് 

ചില തന്മാത്രകം മറെറാന്നിനേക്കാരം 

കൂടുതല് വേഗത്തില് ചലിക്കും. ചില 

തന്മാത്രകളുടെ വേഗത ചുതങ്ങും. സം 

ഘട്ടനങ്ങാകൊണ്ടേ ചില തന്മാത്രക. 

ഭടെ വേഗത ക്രഴുകയും ചെയ്യന്നു. വാ 

തകത്തിന്െറ ഒരു നിശ്ചിത മൃഫ്ണരത 

യില് വാതകത്തിന്െറ തആആഉമകെ തന്മാ 

ത്രകളുടെ േഗതയെ ഏടുത്തു ശരാ 

ശരി കണ്ടാല് ശരാശരി വേഗതസ്ഥ് 

രമായിരിക്കും_ദാസ്റ് 

രണ്ടകൈകള്ക്കും തളര്വാതം ബാധിച്ചവര് എങ്ങനെ 

രണ്ടു കൈകള്ക്കും തളുറവാതം ബാധിച്ചവര് എങ്ങനെ ടെലിഫോണ് ഉപ 

യോഗിക്കും? ഈസിഫോണിത് പതുക്കെ 

ശബ്ദം കിട്ടം 

ത്തുക. അപ്പോള് ഡയല് തിരിയാനമ്തുടങ്ങും. 

വായ്യ അകതേയക്കു വ ലിച്ചുകൊണ്ടാണ്് 

ഒന്ന് ഈതിയാല് ഡയലിങ് 

ഡയലിങ് നട 

ആവശ്യമുള്ള അക്കങ്ങള്ക്കു 

ട്ടത്തേക്കു ഡയല് തിരിയുമ്പോള് അങ്ങചന വലിക്കുന്നതു നിറുത്തണം. അ 

പ്പപോശ ഡയല് പൂജ്ൃത്തിലേക്കു തന്നെ ൬ റു ലം. [& 1 എ റി റു മടങ്ങിച്ചെല്ലം. അയാഗ പിന്നെ 

ഒതു മൈക്രോഫോണില് സാസാരിക്കുകയും ഉച്ചുരഭാഷിണിയില്കൂടി ശ്രവി 

ക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

ഒരു കൈകൊണ്ടു ടിന്നുകള് തുറക്കാന് കഠിയുന്ന ഒരായയധം മുതല് താനേ ചെ 

രിയുന്ന ചായക്കിണ്ടിവരെയയം തോട്ടത്തിലെ ചെടികള് മുറിക്കാവുന്ന ചക്ര 

ക്കസേരമുത.ല് കിടക്കയില് കിടന്നു വ്വായിക്കാ൯ കഴിയ്യന്ന ഫിലിം പ്രൊജ 

ക്ട വരെയ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. 

400 

ക, 



ര 

ന്" 

ശ്രദ്ധി ക്ക 

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിതൃപരിഷത്തിനെറ 
മുന്നാമത് ആനുകാലിക 

പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാവുന്നു 

കോഴിക്കോട്ട നിന്നു പുറപ്പെട്ടന 

“ശാസ്ത്രഗതി” (രീജനല് എന്ജിനീറിങ്ങ്' കോളേജ്) 

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടന്ന 

“ശാസ് ത്ൂരകേരളം”” (ശാസ്തമംഗലം) 

എന്നിവക്കു പുറമേ 

തൃശൂരില് നിന്നു ചെറുകുട്ടികള്ക്കുള്ള ഒരു 

സചിത്ര ശാസ് ത്രമാസിക 
ഉടനെ ആരംഭ 

കുടുതല് വിപരങ്ങം അട്ടത്ത ലക്കങ്ങളില് റ് 

ചി ത് 

പര പരം പടം പട പിട പം ക്ട പാം പരാം പയം ചിതം 

കമ്പി: തതുതം പി. ബി. നമ്പ്പ്: 1352 ഫോണ് 26006 

ദി ആര്യവൈദ്യ ഫാര്മസി 
(കോയ മ്പ തുര) ലിമിററഡ് 

ഫെഡ്ഓഫമിസ്പ്: 366 ടിച്ചിറോഡ്,, കോയമ്പത്തൂുര്- 15. 

മികവ്വററ ആയ്യര് വ്വേദ ഓഷധങ്ങള്ക്കും 

റു ക റ് ് ് | ി ി ച്ചകത്സകശക്കും ഒരു മാ തൃകാ നസ്ഥാപനാ 

ശാഖകളം ഫോണ നമ്പറും: 

ഡെല്ഫഹി-5 (065637) മദിരാശി-4 (85752) കോഴിക്കോട്ട്--1 

മാ കണ്ണൂര്-1 (92) തൃശൂ൪- (375). എറണാകുളം കൊച്ചിന് -16 
(329735), പാലക്കട്ട്-1 (1൭൭ കോഴിക്കോട്ട്-2. (4391) പൊന്നാനി 
(41) ആലത്തുര്, കഖ്ചിക്കോട്ട് കോയമ്പത്തുര-18 (റെയില്വേസ്സ്റേ 
ഷന്നെതിര ച ശം) 

ഫാക്ടറി: ചികിത്സാലയം: 

കഞ്ചിക്കോട്ട് (ഫോണ്; 2) രാമനാഥപുരം, കോയമ്പത്ുതുര്-18 
പാലക്കാട്ട് ജില്ല. ഫോണ്: 22194, 

ആര്യവൈദ്യന൯ു പി. വി. രാമവാരിയർ 
പ്രധാന വൈദ്യനും, മാനേജിങ്ങു" ഡയരക്ടരും. 

പക് പതം വ്യപക പ് പ്രി പിന (ചിട പക് പിത്ത് ഷ്ട പ്പ് പി ഹയ് തി, പത്യ ) ) ) ) ) 0 0 ) ) 0 



ല് 
വൈദ്യൃരത്തം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈദ്യശാല 

൦, ലേ 1; കോട്ടക്കല് (കേരളാ സ്റ്റേററ്) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഹെഡ്ഡ് ഓഫ്മീസ് ടെലിഫോോണ്സ് 

ഓഫീസ് ഫോണ്: 31 (൧/൩ 2൯൩൦൨൭൭10൩ 1൦ [ഥീദ03ാ(00 സട & 

ഠം! /റി900൦0) 

നര്സിങ്” ഹോം ഫോണ് 44 
മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി (8൦5106൨൧൭) ക ി 
പ്രധാന വൈദ്യന് (010൦6 & 8൦510൦) ക 25 
ജനറല് മാനേജര് (൦ട1ഠ്ഥ൦) ലി 26 

ബ്രാഞ്ചുകള് 
1) കോഴിക്കോട്ട് (ഫോണ്: 2155) കല്ലായിറോഡു”. 
2) തിരൂര് (ഫോണ്; 31) സ്റ്റേഷന്റോഡ്. 
3) പാലക്കാട്ട് (ഫോണ്: 104) വടക്കന്തറ. 
4) ,, സെയില്സ്ഡിപ്പ്പോ (ഫമോണ്: 584) ജി. ബീ. റോഡ്. 

5) എറണാകുളം (ഫോോണ്: 33026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ . 
! (ഫോണ്: 32674) വൈദയനന്൯െറ താമസം. 

6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924) സ്റ്റാച്യറോഡ്. 
7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 
8) ആലുധാസെയ്ല്സ്ഡെപ്പോ ബേങ്ക്റോഡ്. 
9) മദിരാശി (ഫോണ്: 811275) കൃഷ്ണ മാചാരിറോഡ്, 

നുങ്കംപാക്കം, 

ശാസ്ത്ര റിയമായി നിമ്മിച്ച ആയര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദഗ് 

ധമായ 'വൈദ്യസഹായവം ഹെഡാഫീല്നിന്നും ബ്ബാഞ്ചുകളില് 

നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിഴിച്ചില്. നവരക്കിഴി മുതലായ 

കേരളീയ ചീകിത്സകള് കോട്ടയ്ക്കു ലുള്ള ഗോള്ഡന് ജബിലി' 

നര്സിങ് ഹോമിരു വെച്ചു് പ്രധാന വൈദ്യന്െറ മേല്നോ 
ടുത്തിരു നടത്തപ്പെടുന്നു. 
ി ൨ 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്കു” എറഗ്ത്തകുത്തുകള് വഴി പ്രധാനവൈദ്യന് 

രുന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചുറിയിക്കുന്നതാണു. 

മാനേജിങ്ങ് ട്രസ്റ്റി. 

ഖ്യു-എ൭൭5൭൭എ൭5.0255൭)൭5ക൭്റ)ു൭൭0555൭)൨൭9൭54865---0-൨-(-5--൨(൫2--400--4(82---00--24 8-4 0--൧൭99...2൭89----ഴു0-2--4൭ ൧7 0-240-4൭ ൧70---2൭0------52ഴ0----5400----4൫0---2൭ 

42 

05-4൫-22540൭25൭)5-൨൭൫9൭52ള്൭0-൧൫൫-2൨൭0---൨൧൭(-൭0--5൭ 0-൧൫0-5൭ 1-50-5൫ 0)5-൨൭ 0-൧40-54 )--2൭0--൨൫0--54 
ഥ് 



൭ 

8. 

രസം പണിയു പിന്തു പപ പിക് പിണ്ടി പിരി പിട പിയ പിത്ത് ടു് പിണ പിയ ിംിയ്ടു .ിഷ് 

0 ) 4 0 ) 4 | 0 0 0 
(2 01 0 0 7 [ഗവഃ 

0120 ഠഠ൦5 ൯൧0 ധട൦ 

111! ൧0001? 

(0 ഡി! ഡാ 100  €ദട, 10 ബട ഠഗലസ്ധി, ൨/0 

൧/6 01 നന !ട 10031 ധടദറ് 0൫ നദ 00ഠഠ്ധ്ട 091 

ഒ ശ്വ 0 ൧ലറ൮൩ 0 ഠ0േോിഠഥ. 

8൦ദ്വടം ൨ |ട റമ്പ്ഠേ। നലന്നാടട ദററ് ധബ്ഠഗസമ്പ്ധ ൨ 
ഠേണ്ബാടഠ0, 7(ദബ്ധന ൧/ഠാറഠല സ്പാഭട ഗ്വ്ന ദബ/ നദലല്ദ! 

൧1000 നദ്൩൮ /(ട ടടടംബ്ദി 0/ഠ0ാലന്ംട. [1ഠ ദല 

൧ു/ ബ്ല! ദവഠട ഠന്ധാി6(61% നാഥ0-0ഠ0൦ 0ഠ ധഥ൦റ്ധ!60 
10 003010. 

1ദബ്ധന ൧/ഠറ06 !1ട ധടഠറ് ൩ ൧3൩5, ാദ്വാല, 0ല്റ്ഥറ 
൩1൭, 16311ല, 0/39ടടേ, 5030, ഠാടനലിടെ, ഡ്ഥ൦ഠധട 
ഹദനല്ട ദ് സ്ധനലഠധട ഠ011൩ല 0ഠഠധ൦െട ൨ ഡഡ/ഠ്ദ ധടം. 
1പ്ട ഡലടദ്ധില ഗ്വ്ദ ലിറണ൦സ്ധ്ട നഗ്ധ്ദഡേോംഠ് ൨ നദ്ദ 
നല 10൦ ൧/0 ദനം ൧൨൧൮10% ഠബ% ൪: 

102൧ഥ്്പ൦ഠലഥഡ ൩7 മഠഥഥധ൦നട 7. 
ല, ൨. ഒഠാ പ്പം. !, സ്ഥല. 

0/൦ 50///02 42005: 

1/5. 7. 7. ലട & ം., 
80൬൧൮, ൧൦, [1ച്ട, മിന, £ന്ല്ഡ്ലന. 

പ്രി പത്ര പി ഫിത് ഫി ടിം തി തക പി പിത്ത് പിക് പത് പി.കിത്ടു് പ്്ത്ു് പ്ണത്ട് 
പന പട പപ്പി പ്രി പപാത പിട പപ യ്ക ല് 
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॥ 
റ
 

റ് ു [| ) ടം - 

്ഡ്ക്ക 
ി യു 

5൧5110212൧ 

ി [1 ി 

6680൮2, 1970 

ഗദവഷണം 
പുദരാഗതിയ്യമട 

ഇന്നാട്ടിലെ വ്ൃൃയവസായരംഗത്തു” ഗവേഷണത്തി 
നു” അതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 
ഗ വേഷണ_വികസനപ്രവത്തനങ്ങളുഭെ മഹത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേരത്തെതഴന്ന കണക്കിലെട്ടത്ത ചത 

ക്രകചില വ്യവസായസംരംഭങ്ങളില് ഒന്നാണു” ഫാക്ട്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്പ” ചുതങ്ങിയതോ 
തില് ആരംഭിച്ച ഫാക്സിന്െറ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി 

മ” എടുത്തുപറയത്തക്ക പലതും നേഭാ൯കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടു് 

മ്ിവരക്തം 

ഫ്മോസ്ഫ്മോറ്ക” ആന്ധിഡിഒന്റ ന്മിര്മ്മാണസമ 

യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗശൂന്യമായി തള്ളിക്ക 
ഉഞ്ഞിരുന്ന ജിപ്പത്തില് നിന്ത് അമോണിയംസള് 

ഫേററ” ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫ.ശ്ല് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ 
രീതിക്ക് സാര്വത്രികമായ അംഥീകാരം ലഭിക്കുകയയ 

ണ്ടായി. ആദ്യത്ത ഐ, സി, എം. എം അവാര്ഡ് 

ഫാക്സ് നേട്ടന്നതിനു” ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 
ഇന്നു” സോഡിയം ഫ്ഒ,൭റെഡ്, കാത്സിയം സിലി 
ഭക്കേററ്, ക്രയോലൈഠറ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ 
ജിര്മ്മാണതമ്മതിനു” ഫാക്ടിന് സ്വന്തം പ്രക്രിയകളണ്ട്. 
വ്യവസായരംഗത”് ഗഃവഷണത്തിലൂഭെ സ്വാശ്ര 
യത്വംനേടിയെട്ടക്കുകയെന്നതാണു ഫാക്ലിരന്റലക്ഷ്യം* 

11% ന്റ595 മര 0121710215 0/700%: 11010 

1010010100. 0 


